
NAEDNO.COM

Виж всички хотели

Дестинация

Хотели
от 25 лв. / вечер

Туризъм
над 2432 оферти

Масажи и СПА
над 928 оферти

Хапване
над 342 оферти

Красота
над 230 оферти

Виж

Хотели близо до мен

Виж всички >>

на 5 мин.



NAEDNO.COM

Хотели

Туризъм

Масажи и СПА

NAEDNO.COM

Начало

Хотели

Оферти

До мен

Любими

Вход или Регистрация



NAEDNO.COM

Хотели

Туризъм

Масажи и СПА

NAEDNO.COM

Начало

Хотели

Оферти

До мен

Любими

Съобщения

Хотелиери

Изход



ИЛИ

Забравена парола?

Вход

Вход с Facebook

Вход

E-mail

Парола

Регистрация

xNAEDNO.COM

С натискане на една от опциите по-долу се счита, че сте запознати 
с Общите условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.



ИЛИ

Вход

Регистрация с Facebook

Вход

E-mail

Име

Парола

Регистрация

xNAEDNO.COM

С натискане на една от опциите по-долу се счита, че сте запознати 
с Общите условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.



NAEDNO.COM

Изпрати Запитване

Хотел “Мигдалена”

290 лв. / вечер

Къща за гости “Симона”

350 лв. / вечер Изпрати Запитване

Вила “Морски бриз”

420 лв. / вечер Изпрати Запитване



Целия обект —

Двойна стая 50.00 лв.
Единични стаи 30.00 лв.

Апартаменти 75.00 лв.

Целия обект —

Двойна стая 35.00 лв.
Единични стаи 20.00 лв.

Апартаменти 60.00 лв.

Направи резервация290 лв. / вечер

Хотел “Мигдалена”
с. Равда · община Несебър, област Бургас

Още

Целият обект

55 гости

3 стаи

0 легла

Описание на обекта

Видове помещения

Екстри

Цени

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

1 двойно легло 1 двойно легло

1 единично легло

1 двойна стая 3 тройни стаи

телевизор

телевизор

безжичен интернет

безжичен интернет

климатик кухня

климатик

Двойна стая 50.00 лв.

        слаб сезон 01.06.2018 - 28.06.2018
      

Целия обект —

Двойна стая 35.00 лв.
Единични стаи 20.00 лв.

Апартаменти 60.00 лв.

        слаб сезон 01-09-2018 - 28-06-2018
      

NAEDNO.COM



Хотел “Мигдалена”
с. Равда · община Несебър, област Бургас

От: 26.07.2018

Избери тип стая

До: 30.08.2018

1

Гости: 1 гост

+-Възрастни

0 +-Деца
от 2 до 12г. възраст

0 +-Бебета
до 2г. възраст

Изпрати

Резервация x



36.00 лв.

Last Minute! Хотел Свежест, Слънчев бряг център 
от 25.05 - 20.06! Нощувка на база All inclusive light + 
басейн на цени от 36 лв на човек
      

Вземи за

-20%
Отстъпка

36.00 лв.

Last Minute! Хотел Свежест, Слънчев бряг център 
от 25.05 - 20.06! Нощувка на база All inclusive light + 
басейн на цени от 36 лв на човек
      

Вземи за

-20%
Отстъпка

Търси

NAEDNO.COM



Купи за 

21 дни 05:28:30Остават:

36.00 лв.

Почивка в Пиерия, Гърция през Септември! 5 
нощувки на база Ultra All Inclusive в хотел 
Bomo Olympus Grand Resort 4*, със 
собствен транспорт, от Теско груп
      

ТОП

Търси

NAEDNO.COM

Описание Условия

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



36.00 лв.

Last Minute! Хотел Свежест, Слънчев бряг център 
от 25.05 - 20.06! Нощувка на база All inclusive light + 
басейн на цени от 36 лв на човек
      

Вземи за

-20%
Отстъпка

36.00 лв.

Last Minute! Хотел Свежест, Слънчев бряг център 
от 25.05 - 20.06! Нощувка на база All inclusive light + 
басейн на цени от 36 лв на човек
      

Вземи за

-20%
Отстъпка

NAEDNO.COM

x

x



NAEDNO.COM

Редактирай

Вила Канарчета

Информацията за обекта е завършена на 33%
Моля довършете информацията за обекта си.

Редактирай

Хотел Рила

Информацията за обекта е завършена на 33%
Моля довършете информацията за обекта си.

Добави обект+



NAEDNO.COM

Вила Канарчета

Основна информация

Стаи и помещения

Текстово описание

Карта и локация

Екстри

Контакти

Помещения

Опции за наемания

Цени и работно време

Работно време

Обичайни цени

Цени за специални периоди

Галерия



Текстово описание

Кратко описание

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 

Пълно описание

Пълно описание

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua.

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. 

Запази

Български



Карта и локация

Населено място

гр. Варна

Адрес

кв. Младост

GPS широчина

63.900989776

GPS дължина

27.907630032

Запази



Тютюнопушене

Приема кучета

Екстри Запази

Телевизор

Тютюнопушене

Приема кучета

Телевизор

Кабелна телевизия


