
LIGHTHOUSE GOLF & SPA ★★★★
Krajina:  

 Bulharsko 

Región: Cape Kaliakra 

Mesto: Balchik 

Termín: celoročne 

Min. dĺžka pobytu: 4

Typ ponuky: Top ponuka 

Popis hotela: Úplne nový luxusný 5* hotel s výhľadom na Čierne more, priamo na golfovom 
ihrisku Lighthouse a v tesnej blízkosti ďalších dvoch ihrísk s dizajnom od Garyho
Playersa, poteší aj tých najnáročnejších golfistov!
Ponúka štýlové a komfortné ubytovanie, rekreačné športy, indoorové a 
outdoorové bazény, privátnu pláž, Spa & wellness aktvity na ploche 3000 m2, 
rozmanité špeciality v hotelovej reštaurácii a pre fajnšmekrov whisky & cigarový 
bar. 

Poloha: Poloha: Varna Airport 50 km, Balchik centrum 5 km 



7 nocí, Unlimited Golf, raňajky od 409,- euro na osobu 

Cena zahŕňa: ubytovanie na 7 nocí, raňajky, miestnu daň
Unlimited Golf na Lighthouse Golf Course
letiskové a golfové transfery (Varna)
vstup do fitness, Spa & wellness centra
wifi a parkovanie zdarma
pre negolfistu Spa balík 8x rôzne druhy masáží

FWT EXTRA

TRANSFERY NA IHRISKÁ A LETISKO V CENE!

Cena nezahŕňa: dopravu, vreckové, iné služby mimo balíka 

Ostatné poplatky: povinné priplatky počas sviatkov na vyžiadanie v CK 

Požičanie automobilu:

Ubytovanie: Double/Twin Room: cca 30 m², king size posteľ alebo dve twin postele, kúpeľňa, 
sprcha, vaňa, oddychová časť, SAT TV, LCD TV, minibar, klimatizácia, trezor, telefón 
s priamou voľbou, wifi internet, koberec, župany, papuče, balkón s výhľadom na 
more, golfové ihrisko alebo záhradu 

Strava: raňajky
polpenzia za príplatok 20 € os./noc
All Inclusive za príplatok 36 €/os./noc 

Letenky: podľa aktuálnej ponuky leteckých spoločností 

Golfové ihriská v 
okolí:

Lighthouse Golf Club (Ian Woosnam) 0 km, Thracian Cliffs (Gary Player) 15 km, 
BlackSeaRama (Gary Player design) 11 km 

Poznámky: Tee times na základe rezervácie a disponibility
AKCIA: pri skupinách nad 7 pax. - PRO leader ubytovanie zdarma 

Cestovná agentúra Leitnertour
kontakt +421902919202

info@leitnertour.sk
mail@leitnertour.sk
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mailto:mail@leitnertour.sk


Kontaktná osoba Bc. Dana Leitner
Korešpondenčná adresa

Spádová 2, Sereď 92601 

Fotogaléria
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