Balchik Pool & Panorama

Oplev ægte bulgarsk atmosfære i moderne lejlighed
Dette lille intime feriekompleks med 13 lejligheder stod færdigt i 2008. Det ligger i udkanten af kystbyen
Balchik nord for Varna. Komplekset ligger på en skrånende grund i rolige, grønne omgivelser med
bulgarske sommerhuse på alle sider. Fra de store vinduer kan man nyde den smukke havudsigt og følge
med i hvordan bulgarerne pusler med deres køkkenhaver og vin og går til stranden. Alle lejligheder har
altan eller terrasse. Lejer man penthouselejligheden, får man en bolig i tre plan med privat adgang til
panoramaterrassen på toppen af komplekset.
Bygherren er et dansk/bulgarsk par, som selv har sommerhus i området og fortsat ejer en lejlighed i
komplekset. Komplekset byder på alle de faciliteter danskere forventer i en god sommerbolig, ikke mindst
fuldt udstyret køkken, vaskekælder, swimmingpool og avanceret aircondition. Mulighed for babyseng.
I lokalområdet (inden for få hundrede meter) er der både indkøbsmuligheder og restauranter. Den
botaniske have med et væld af restauranter nås på en 20 minutters spadseretur. Foran botanisk have
ligger en af byens strande. Komplekset råder over en minibus med plads til 10 passagerer og chauffør.
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Balchik Pool & Panorama
Priser pr. uge i danske kroner
HØJSÆSON - skolernes sommerferie
Toværelses,

2 voksne, 2 børn

4.000,00

Treværelses, 4 voksne, 2 børn

6.000,00

Penthouse,

8.000,00

4 voksne, 2 børn

MELLEM- OG LAVSÆSON
Toværelses

2.000,00

Treværelses

3.000,00

Penthouse

4.000,00

Slutrengøring, vask samt forbrug*

0,00

* Gratis ved minimum 7 dages leje. Ved kortere lejeperioder samt
mellem- og lavsæson: 150 DKK.

Den historiske by Balchik
Balchik byder på en afslappet og hyggelig atmosfære. Man føler
sig velkommen fra det øjeblik, man sætter sin fod på
strandpromenaden eller i en af byens hyggelige gader.
Balchiks historie strækker sig tilbage til det 5. århundrede f.kr. En
af byens attraktioner er et sommerslot bygget i 1920´erne af den
rumænske dronning Marie. Slottet ligger i byens botaniske have
med snoede stier og små vandfald og bør absolut besøges.
Det er ikke svært at se, hvorfor Dronning Marie var så fascineret
af byen. Den er en perle på sortehavskyststen. 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. Om aftenen nydes livet i de
trendy cafeer eller på restauranterne. De byder på delikatesser
som hummer, foie gras og traditionelle retter i alle afskygninger.
Når mørket falder på starter musikken i de udendørs diskoteker og
natklubber. Trods de åbenlyse kvaliteter er byen forskånet for
masseturisme.
EU har kåret Balchik til en af Europas smukkeste byer.
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