KOMPAS - 3STAR
Locatie: ALBENA., LITORAL BULGARESC, BULGARIA

Descriere
Localizare
Hotelul este situat in zona parcului, la o distanta de 500 de metri de plaja, magazine, restaurante,
baruri si alte servicii de animatie. A fost renovat in 2008.

Cazare
Standard Room: sunt amenajate modern si confortabil si dispun de baie cu dus, telefon, televizor si
balcon.
Single room - Camerele sunt amenajate modern si confortabil, dispun de baie cu dus, telefon, TV si
televiziune prin cablu.
Appartment 1 Bedroom - Camerele sunt amenajate modern si confortabil, dispun de baie cu dus,
telefon, TV si televiziune prin cablu.

Servicii
Restaurant principal: mic dejun, prânz, cină.Serate tematice: bulgărească.Grătare cu diferite
tematici de 7 ori pe săptămână.Snack bar în zona piscinei: sandvişuri, pizza, salate, fructe,
îngheţată, băuturi răcoritoare, bere.Băuturi (până la 23:00h): băuturi alcoolice şi non-alcoolice
bulgăreşti, vinuri, bere, sucuri, apă şi băuturi calde.
Contra cost: alcoolul de import, cocktailurile și produsele din tutun. După 23:00h, toate băuturile
sunt contra cost. Animaţie: Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 6
zile din săptămână; show-uri serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate de echipe de
animatori profesionişti. Restaurante şi baruriRestaurant principal Mic dejun 07:30 - 10:00 hPrânz
12:30 - 14:30 hCină 18:00 - 21:00 hSnack bar 11:30 - 16:00 hLobby bar 10:00 - 23:00 hPool bar
10:00 - 23:00 hBarul din restaurant 12:30 - 14:30 h
18:00 - 21:00 h

Facilitati
Internet: Wireless gratuit în recepţie, lobby bar şi în zona piscinei (cu o viteză de 1Mbps). Wireless
de înaltă viteză disponibil contra cost (6 Mbps).
Servicii gratuite: recepție 24/24h, apel de trezire, solicitare taxi, cablu TV, piscină exterioară şi
pentru copii, animație, bibliotecă pe plajă, restaurant cu terasă, lobby bar, snack bar, pool bar.
Sport şi divertisment: Excursii, sporturi acvatice, volei de plajă, tenis de cort, mini golf, călărie,
scufundări, fotbal, baschet, tenis de masă, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, darts, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, şah.Pentru copii: Teren de joacă
şi piscină pentru copii.Servicii cu taxă suplimentară: mini-bar, taxi, masaj, presa bulgară și
internațională, închiriere seif, internet café, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb
valutar etc.

Plaja si Piscine
De peste 18 ani, Albena este deţinătoarea prestigiosului premiu internaţional "Blue Flag/ Steagul
Albastru" pentru standarde ridicate de curăţenie a mării, plajei şi întregului său teritoriu.GRATUIT:
două şezlonguri şi o umbrelă la plajă / pentru fiecare cameră. Saltele sunt disponibile contra
cost.Orele de lucru ale salvamarilor de pe plajă sunt între 08.30-18.00. După această oră, plaja este
nepăzită. Vă rugăm să urmați instrucțiunile salvamarilor și să respectați steagurile de avertizare
ancorate pe malul mării.Orele de lucru ale salvamarilor de la piscină sunt între 08.30-18.00 (în
perioada 01.07.2015-31.08.2015, 08.30-19.00h). După această oră, piscina este nepăzită. Vă rugăm
să urmați instrucțiunile salvamarilor.

Sporturi si Activitati
Excursii, sporturi nautice, volei pe plaja, tennis, mini golf, calarie, scufundari, fotbal, baschet, tennis
de masa, fitness, billiard, inchirieri de biciclete si ricse, plimbari cu trasura, Luna park, bowling se
pot gasi in statiune.

Facilitati
Camere
STANDARD ROOM
Standard Room: sunt amenajate modern si confortabil si dispun de baie cu dus, telefon, televizor si
balcon.

