Henvendelse til
John Nielsen eller Jytte Sigfredsen
fredsen
Birkevej 15 - 9510 Arden
en
Tlf. nr. Jytte: 24856314
14

Lejlighed direkte
ved Sortehavet i Bulgarien
Beliggende i udkanten af lille by (Ravda) ca. 30 km. nord for Burgas.

2
Tlf. nr. John: 28963162
El.com
E-mail: birkevej.john@gmail.com
Hjemmeside: www.jyttesigfredsen.dk

Link:
www.beachbulgaria.com/nessebar/index.shtml
www.sunnybeach.com
www.billundlufthavn.dk
www.cph.dk (København lufthavn)
www.aal.dk (Aalborg lufthavn)

Lejligheden

Er der noget spændende?

indeholder stue med køkken,
et soveværelse, bad og toilet.

Ravda ligger ca. 5 km. syd for
det kendte Sunny Beach og 3
km. syd for den gamle
historiske by Nessebar,
den er virkelig værd at besøge.

Der er to små terrasser og en
stor på 25 m2.
Der er den flotteste udsigt over
Sortehavet fra alle vinduer og
terrasser.

Transport...
hvordan kommer vi derned?

Vi vil gerne være jer behjælplig med af finde billige flybilletter og alt
muligt andet, som måtte gøre turen mere overskuelig.
Kontakt os endelig hvis der er spørgsmål!

Ca. 100 meter til havet.
I soveværelset er der dobbeltseng
samt køjeseng, i stuen er der en
sovesofa.

Hvad koster det?

Hvad er der i lejligheden?

Ikke meget: Pris pr. uge for
lejligheden incl. rengøring er
kr. 2000,-

Lejligheden er udstyeret med
klimaanlæg, TV, stereoanlæg,
microbølgeovn, kaffemaskine,
grill o. m. m.
Der er købt diverse
fornødenheder ind så som:
mel, sukker, salt, peber, vand,
grillkul rødvin osv.
Det er vores hensigt, at
gæsterne løbende køber ind og
fylder op når tingene er ved at
være brugt.

Hvad finder jeg udenfor
lejligheden?
Der er en dejlig stor swimmingpool, restaurant, udendørs spa
m. m.
I nabokomplekset er der
også mulighd for at komme i
fitnesscenter.
Det er utroligt billigt at tage ud
og spise!
To mennesker med mad og
drikke kan sagtens gøres for
under 100 kr.
Pengene hedder Leva. 1 leva er
ca. 3,80 kr.

Der er plads til hygge...
både ude og inde!

Der er sengelinned og
håndklæder i lejligheden.

Hvor mange
er der plads til?
Lejligheden er egnet til max.
2 par eller 1 par med op til
4 børn.
Lejligheden ligger i et kompleks
hvor der tilbydes transfer fra
og til lufthavn, diverse ture, biludlejning og anden taxakørsel
m. v.
Der er kun 20 min. kørsel fra
lufthavnen til lejligheden.

