Oasis resort & SPA / lozenets
макс. брой настанени възрастни: 400
конферентни зали: 3бр., 100 места всяка
техническо оборудване: озвучаване, екрани,
проектори, микрофони
прилежащи открити пространства: зелени
площи; плаж 40м. x 500м.
заведения:
- Delete Bar- 300 места
- Delete pool bar- 40 места
- Petru’s restaurant - 200 места
- Thai Bar - 120 места
- Черно море ресторант - 100 места
- Яхтен клуб - 80 места

местоположение: ВС “ОАЗИС” с.Лозенец 8277
лице за контакт: Меглена Дойчева,
0887797958, manager@oasis-bg.com
най-близкото летище: Бургас 70км.
разстояние от София до обекта: 440км.
работен цикъл: сезонен - май-септември
общ брой помещения за настаняване: 129
помещения за настаняване:
1-ва линия:
едноспални апартаменти (2+1) - 15бр.
двуспални апартаменти (4+1) - 12бр.
триспални апартаменти (6+1) - 5бр.
четириспални апартаменти (8+1) - 3бр.
2-ра линия:
студиa (2) - 17бр.
едноспални апартаменти (2+1) - 42бр.
двуспални апартаменти (4+1) - 12бр.
хотел Малтийски замък:
двойни стаи (2) - 22бр.

паркинг:
- подземен - комплимент за гости
- открит паркинг за автобуси
СПА, фитнес и спорт:
- закрит отопляем басейн 18м.
- открит басейн 50м.
- детски басейн 12м.
- СПА и фитнес
- сърф училище и водни развлечения
- колела под наем
детска анимация: да
налична аптека/супермаркет: на територията на
комплекса.
последна реновация/ремонт: ежегодна
реновация

ruskovets resort / dobrinishte
местоположение: ул.Незнаен воин №1,
гр.Добринище 2777
лице за контакт: Лариса Куделская,
0889129090, l.kudelskaya@ruskovets.com
най-близкото летище: Солун 180км.; София 170км.
разстояние от София до обекта: 163км.
работен цикъл: целогодишен
общ брой помещения за настаняване: 55
помещения за настаняване:
едноспални апартаменти (2) - 22бр.
двуспални апартаменти (4) - 11бр.
двуспални вили (4) - 24бр.

макс. брой настанени възрастни: 176
конферентни зали: 1бр., 50 места
техническо оборудване: при запитване
заведения:
- ресторант Лавендер - 136 места + 20 места
тераса.
- ресторант-пицария Ил форно - 25 места + 30
места панорамна тераса
прилежащи открити пространства: открита
тераса към ресторант-пицария - 250кв.м.

паркинг: комплимент за гости
СПА, фитнес и спорт:
- басейн с минерална вода
- хидромасажни лежанки към басейна
- външни минерални джакузита
- парни бани (солна и ароматерапия)
- сауна и кнейп пейка
- фитнес
детска анимация: да
налична аптека/супермаркет: в близост до
хотела - 300м.
последна реновация/ремонт: нов хотел, открит
през юли 2015г.

les fleurs boutique hotel / sofia
местоположение: бул. Витоша 21, гр.София 1000
лице за контакт: Анна Александрова; 0888 813171
marketing@lesfleurshotel.com; bmg@bmg-bg.com
най-близкото летище: София 12км.
работен цикъл: целогодишен
общ брой помещения за настаняване: 31
помещения за настаняване:
стандартни стаи (2) - 5бр.
луксозни стаи (2) - 18бр.
екзекютив стаи (2) - 6бр.
панорамни стаи (2) - 2бр.

макс. брой настанени възрастни: 62
конферентни зали: ресторант Le Bouquet при необходимост - 40 места театър
техническо оборудване: при запитване
заведения:
- ресторант Le Bouquet- 40 места
- лоби бар- 16 места
- открита тераса/градина - 48 места
прилежащи открити пространства: открита
тераса/градина - 50кв.м.

паркинг: лек автомобил-2 места/микробус 1 място комплимент за гости
СПА,фитнес и спорт: възможност за масажи по
заявка
детска анимация: не
налична аптека/супермаркет: аптека - 20м.;
супермаркет - 100м.
последна реновация/ремонт: ежегодна реновация

