Lighthouse Golf Resort

Store, lyse lejligheder med havudsigt midt på smuk golfbane
Lighthouse golfbanen med 18 huller åbnede i 2008. Banen ligger på et klippeplateau med en
fantastisk udsigt over Sortehavet tæt på kystbyen Balchik. Lighthouse golfbanen er designet af Ian
Woosnam. De smukke og rolige omgivelser med masser af plads til leg, sol og aktiviteter danner gode
rammer om hele familiens ferie og er ikke kun for golfinteresserede.
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•
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Lejligheder med veludrustede køkken/alrum, aircondition, kabel TV og Internet (via kabel)
Swimmingpool med tilhørende bar
Adgang til fitness, massage, sauna og skønhedssalon
Shuttlebus til kystbyen Balchik og Albena resortet
Et supermoderne klubhus med førsteklasses restaurant, mulighed for leje af golfudstyr, driving range 280
meter med rigtig green og 1.000 m2 putting green til træning. Tag golflektioner med egen træner
Direkte adgang til nabogolfbanen Black Sea Rama designet af Gary Player
Rimelige priser på greenfee m.m. Se prislisten på bulgarien.dk
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Lighthouse Golf Resort
Priser for lejligheder pr. uge i danske kroner
HØJSÆSON (uge 26 - 31)
Studio (2 personer)

3.200,00

1 soveværelse (2 - 4 personer)

4.000,00

2 soveværelser (4 - 6 personer)

4.800,00

MELLEM– OG LAVSÆSON
Studio (2 personer)

2.100,00

1 soveværelse (2 - 4 personer)

2.650,00

2 soveværelser (4 - 6 personer)

3.150,00

Slutrengøring, vask samt forbrug

0,00*

* Ved minimum 7 dages leje. Ved kortere lejeperioder: 300 DKK

Området. Den historiske by Balchik
Balchiks historie strækker sig tilbage til det 5. århundrede f.kr.
Man føler sig velkommen fra det øjeblik, man sætter sin fod på
strandpromenaden eller i en af byens hyggelige gader. En af
byens attraktioner er et sommerslot bygget af den rumænske
dronning Marie. Slottet ligger i byens botaniske have med snoede
stier og små vandfald og bør absolut besøges.
Balchik er anlagt på en bjergside og skråner scenisk ned mod
havet og byens tre sandstrande. Byens puls mærker du bedst en
sommerdag på havnepromenaden, hvor de traditionelle, åbne
fiskerjoller ligger side om side med moderne lystyachts.
Albena - familiernes baderesort no. 1
Albena-komplekset er anlagt langs en 6 km lang, bred,
børnevenlig sandstrand. Komplekset har alt hvad man kan ønske
sig på en ferie. Masser af strand-aktiviteter for store og små,
tennisbaner, minigolf, ridning, shopping, små parker, et børnetivoli og et væld vidt forskellige restauranter, natklubber,
diskoteker og barer. Resortet har et spa-center og ikke mindre
end 21 udendørs og fire indendørs swimmingpools.
Resortet ligger ved siden af naturparken ”balata” hvilket er med til
at understrege Albena som Bulgariens ”grønne” resort. Der er for
nylig blevet anlagt træbelagte stier gennem dele af naturparken.
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