Kompleks Kabakum Beach

Mini-kompleks tæt på Varna, 700 meter fra Kabakum Beach og Sunny Day
I dette lille kompleks med tre bygninger og plads til i alt 12 personer plus opredninger, udlejer vi et
sommerhus og fire studios med eget bad/toilet. Komplekset ligger mellem det eksklusive resort
Sunny Day og Golden Sands i grønne omgivelser. Udsigten er begrænset trods beliggenheden få
hundrede meter fra vandet. Den gode beliggenhed tæt på strand, bus (300 meter), restauranter og
butik gør at man sagtens kan tilbringe ferien her uden at leje bil. Gæster i komplekset kan benytte
den fælles barbecue. Nærmeste nabo er en lille, familieejet restaurant, som serverer traditionelle
bulgarske retter. Sommerhuset med plads til 4 + 2 personer er indrettet med et veludrustet køkken.
Kabacum Beach er populær blandt Varna-beboerne. Om sommeren er der liv og glade dage med
strandbarer, sport, musik og interimistiske restauranter. Det eksklusive Sunny Day resort - som har
det blå flag for god badevandskvalitet - ligger inden for gåafstand af komplekset. Vil man opleve
nattelivet i Varna eller Golden Sands, kan begge destinationer nås med taxi på 20 minutter.
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Kompleks Kabakum Beach
Priser for ferieboliger pr. uge i danske kroner
JULI OG AUGUST
Sommerhus (4 + 2 pers.)

4.200,00

Studio med opredninger (2 + 2 pers.)

2.600,00

Studio uden opredninger (2 pers.)

2.100,00

RESTEN AF ÅRET

20% rabat

Slutrengøring, vask samt forbrug

0,00*

* Ved minimum 7 dages leje. Ved kortere lejeperioder: 200 DKK

Varna og den nordlige sortehavskyst
Varna er et resort i sig selv og en oplevelse man ikke må snyde
sig selv for. Her finder man skønne strande med hvidt sand og et
strandliv med barer og restauranter samt natteliv med mange
diskoteker. The Sea Garden er byens største park og det
skønneste sted for spadsereture. Alle kan finde noget af interesse.
Parken rummer et amfiteater, et planetarium, et akvarium, et
delfinarium samt et stort børnetivoli og et lille zoo.
I centrum med gågaden finder man et kæmpe udvalg af
forretninger med alle de kendte mærkevarer og masser af
restauranter og cafeer med alt fra McDonalds til fransk inspireret
køkken.
Alle Varnas største seværdigheder ligger i gå-afstand fra
bykernen. Store dele af de gamle romerske thermalbade med
rester af de høje mure, omklædnings- og afslapningsrummene og
selve baderummet er bevaret fra Romertiden. Varna rummer også
en opera og en lang række museer hvoraf de kendteste er Det
Arkæologiske Museum, Museum of National Renaissance, Det
Etnografiske Museum og Vladislav Varnenchik Park-Museum.
I Sunny Day finder man bl.a. pools, tennis, spa- og wellness, gode
restauranter, et dykkercenter og en yacht-havn.
Mod nord ved Golden Sands ligger et kæmpe vand-land
”Aquapolis”. Længere mod nord finder man bl.a. den historiske
havneby Balchik samt Bulgariens flotteste golfbaner.
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