
CAZARE ÎN JUDEȚUL MONTANA: 
 

Obiectiv Park-Hotel Jitomir descriere: 

Categoria  Hotel , restaurant 
 
Park Hotel Jitommir este situat în Montana și oferă are 
bar, centru de fitness, saună, solar, masaj, restaurant 
chinezesc, restaurant sârbesc, restaurant bulgăresc.  
Acest hotel de 2 stele are o grădină și oferă camere cu aer 
condiționat, WiFi gratuit, fiecare cu baie privată.  
 
Toate camerele hotelului au balcon. 
 
Oaspeții de la Park Hotel Jitomir pot beneficia de terasă. 
 
Personalul de la recepție vorbește engleza, germana, 
greaca și rusa și este disponibil 24 de ore din 24. 
 
Această unitate de cazare este una dintre cele mai bine 
cotate locații din Montana!  
 
 

Coordonate GPS:  
43.409034, 23.224039 

 
contact: 

Adresa Piața Zheravitsa 1 

Tel  
+359 96 306 176; 
+359 884 836 064 

e-mail 
park.hotel.jitomir@g
mail.com 

Website  

Accesibilita
te 

  

Limbi 
vorbite 

BG, EN, DE 

Ajutor 
pentru 
bagaje 

DA 

 
 
 

obiectiv Hotel Ogosta descriere: 

Categoria Hotel restaurant 
 
Situat în inima orașului Montana, hotelul Ogosta oferă 
oportunitatea perfectă de relaxare și contact. Hotelul are 

Coordonate GPS:  
43.408642, 23.227708 



 
 
contact: 

optsprezece paturi și două apartamente. Există, de 
asemenea, un bar în holul hotelului. 
Fiecare cameră este dotată cu minibar, TV, telefon, cadă, 
internet wireless, balcon și aer condiționat. 
Alături de bucătăria diversificată și de înaltă calitate, o 
gamă largă de băuturi alcoolice și cocktail-uri, 
restaurantul combină servicii de înaltă calitate. 
Restaurantul hotelului are patruzeci și cinci de locuri. La 
dispoziția dvs. există o terasă de vară cu 20 de locuri. 
Hotelul are, de asemenea, o sală de conferințe echipată. 
Hotelul este situat lângă parcul orașului și lângă instituții 
și bănci. Are o parcare securizată. 
 
Există multe sugestii delicioase pe care restaurantul vi le 
va oferi. Se bucură de un cadru elegant și servicii 
excelente care pot fi servite aici, precum și în barul de zi, 
unde se pot servi băuturi de înaltă calitate. Oaspeții 
bussiness pot conta pe o sală de conferințe echipată 
pentru a găzdui evenimente de afaceri și corporative. 
De asemenea, vă puteți încerca norocul la cazinou. 

Adresa 
Oraș Montana, str. 
Peyo Yavorov 

Tel  096/306310 

e-mail ogosta_f@abv.bg 

Website  

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv Hotel Evropa  descriere: 

Categoria Hotel, restaurant  
 
Hotel Evropa, Montana are 34 de paturi disponibile. Hotel 
Evropa este format dintr-o cafenea și o secțiune de hotel. 
Situat în inima orașului Montana, aproape de birouri 
guvernamentale, bănci, birouri  ale companiilor private. 
Călătorii din Sofia și din țară prin Pasul Petrohan și prin 
Vratsa ajung în complexul de-a lungul bulevardului de 
intrare Al. Stamboliiski. Hotelul are 13 camere și un 
apartament. 
 

Coordonate GPS:  
43.405541, 23.223699  

 
contact: 

mailto:ogosta_f@abv.bg


Adresa 
Oraș Montana 3400 
bd. 3 Mart" №120 

Tel  096 307 100 

e-mail  

Website 
https://evropa-
augusta.com 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 

Obiectiv  SAK AUGUSTA descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
SAK Augusta este cel mai mare complex de divertisment 
din nord-vestul Bulgariei. Complexul este situat pe  
Barajul Ogosta, la 2 km de centrul Montanei, în direcția 
vest. Complexul are piscine, tobogan de apă cu două 
viteze, bungee, VIP - locuri pentru relaxare, baruri pe 
plajă, restaurant de vară și de iarnă, berărie germană. 
Partea hotelieră este formată din 6 vile cu vedere la 
Munții Balcanici - apartament VIP, 15 camere cu 2 paturi 
fiecare cu baie privată, aer condiționat și încălzire. 
 
SAK Augusta deține: 
- restaurant de vară cu 150 de locuri, restaurant de iarnă 
cu 50 de locuri în interior și 100 în aer liber, baruri pe 
plajă, berărie, tobogan de apă cu două viteze, piscină, 2 
piscine VIP, 2 jacuzzi cu stație de epurare  și apă caldă, 
teren de volei pe plajă, loc pentru fotbal pe plajă, teren 
de baschet, teren de tenis, loc de joacă pentru copii cu 
piscină, leagăne, tobogane, parcare securizată 
SAK Augusta organizează tabere cu corturi, concursuri, 
discotecă, sărbători de familie, competiții sportive, 
spectacole și multe altele. 

Coordonate GPS:  
43.390178, 23.215508  

 
contact: 

Adresa Montan, baraj Ogosta  

Tel  096 30 75 25 

e-mail  

Website 
https://evropa-
augusta.com 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 

Obiectiv Family Hotel RING Descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
Hotel RING  Montana are 26 de paturi în total. Hotelul 
RING este situat pe malul barajului Ogosta, oferind 
liniștea, aerul curat și frumusețea peisajului natural, deși Coordonate GPS:  

43.389235, 23.216635 

https://evropa-augusta.com/
https://evropa-augusta.com/


 
contact: 

hotelul se află la doar 2000 de metri de centrul 
administrativ al Montanei. Hotelul oferă o vedere 
excepțională peste apele barajului Ogosta, puteți vedea 
întreaga parte nord-vestică a Munților Balcanici, vârfurile 
Kom, Kopren, Mizhur și  Vrachanski Balcan. La mai puțin 
de o oră distanță sunt fenomenele naturale stâncile 
Belogradchik, Peșterile Magura și Ledenika. Hotelul are 
restaurant, bar panoramic și centru fitness. Oferim 
internet gratuit prin cablu și internet wireless. Persoanele 
cu dizabilități au acces la restaurant, bar, parte din hotel 
și au toalete specializate. 

Adresa 
Монтана, язовир 
Огоста  

Tel  +359 96 588 861 

e-mail 
reception@ring-
hotel.com 

Website 
https://www.ring-
hotel.com 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 
 

obiectiv Hotel Vesta descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
 
Hotelul Vesta funcționează din ianuarie 2008. Este situat 
într-un loc liniștit, pașnic și comunicativ în centrul 
Montanei, chiar lângă lacul Parcului Montanensium. Este 
potrivit pentru călătorii de afaceri și vacanțe pe tot 
parcursul anului. 
 
Hotelul Vesta are aer condiționat centralizat și lift. Are 
15 camere duble și 1 apartament. Camerele au minibar, 
TV prin cablu, telefon direct și Wi-Fi gratuit. 
 
Restaurantul Hotelului Vesta are un stil clasic elegant și 
are 35 de locuri. 
 
Atmosfera modernă și confortabilă a hotelului Vesta, 
calmul și serviciile perfecte vă vor face să simțiți o 
adevărată plăcere. 
 
Restaurantul Hotelului Vesta are 35 de locuri. Interiorul 
este în stil clasic. 
 
Bucătăria profesională are cele mai moderne și 
funcționale echipamente. Meniul include preparate din 
bucătăria tradițională bulgară și europeană. Restaurantul 

Coordonate GPS:  
43.408643, 23.219626 

 
contact: 

Adresa 
Montana 3400, str. 
Tsar Samuil  10 

Tel  
+359 96 305 720; 
+359 879 816 934; 

e-mail 
office@hotel-
vesta.bg 

Website 
https://hotel-
vesta.bg/ 



Accesibilitate 
  oferă, de asemenea, un meniu de prânz original, la 

prețuri atractive. Diversitatea mâncărurilor și deserturilor 
pregătite de profesioniști excelenți îi vor satisface chiar 
și pe cei mai pretențioși vizitatori. Restaurantul oferă, de 
asemenea, servicii de catering, cocktail-uri, întâlniri de 
afaceri și întâlniri de familie. 
 
Rezervările la restaurant pot fi făcute la telefon 
096 305720 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv  Hotel Montana descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
 
Hotelul Montana este situat la 2 minute de centrul 
orașului. Locația atractivă a hotelului oferă posibilitatea 
de relaxare, întâlniri de afaceri, întâlniri corporative și de 
familie. 
 
Oferim oaspeților noștri un cadru modern și confortabil, 
fiecare cameră are minibar, internet, TV digital, aer 
condiționat și balcon. 
 
Restaurantul oferă un meniu bogat de bucătărie 
tradițională și deserturi. Experiența noastră profesională 
este o garanție pentru bucate de înaltă calitate. 
 
Serviciul bun, amenajarea perfectă, confortul grădinii de 
vară răcoroase și exotice și multe alte lucruri au făcut-o 
locația preferată pentru nunți, botezuri, baluri, banchete 
și alte astfel de evenimente. 

Coordonate GPS:  
43.412059 / 23.226571 

 
contact: 

Adresa 
Montana, bd. Treti 
Mart 120 

Tel  096 / 300 404 

e-mail 
hotel_montana3400@
abv.bg 

Website 
https://www.hotelm
ontana.bg/ 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

НЕ 

 
 
 

obiectiv Hotel Moskva descriere: 

Categoria Hotel, restaurant  
 
 
Hotel Moskva ** este un hotel remarcabil administrat de 
familie, situat în inima Lomului. Hotelul menține o gamă Coordonate GPS:  

43.827620, 23.236219 

mailto:hotel_montana3400@abv.bg
mailto:hotel_montana3400@abv.bg


 
contact: 

largă de servicii de bază și facilități suplimentare pentru 
a asigura confortul și atenția personală pentru fiecare 
oaspete. Personalul prietenos al hotelului este disponibil 
pentru oaspeții săi 24 de ore pe zi pentru ca sejurul să fie 
complet și plăcut. 
Restaurantul Hotelului Moskva este locul perfect pentru 
prânz sau cină în Lom. Aici vă veți bucura de servicii de 
calitate și o atmosferă confortabilă. De  luni până vineri, 
restaurantul oferă o varietate de meniuri de prânz low-
cost. Restaurantul Moskva organizează baluri, întâlniri 
între prieteni, petreceri de familie și corporative. 
Capacitatea restaurantului este de 100/110 / locuri. 
Vineri și sâmbătă, precum și în zilele de sărbătoare, 
restaurantul are muzică live care îi portă pe clienți către 
o seară de neuitat. 
 

Adresa Lom, Dunavska № 16 

Tel  +359 879 124 710 

e-mail info@moskva-bg 

Website 
http://www.moskva-
bg.com/ 

Accesibilitat
e 

  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor 
pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv Hotel Dunav, Lom descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
 
Hotel-restaurant Dunav este situat în orașul Lom, pe 
malul Dunării și în apropierea centrului orașului. Hotelul 
este un loc minunat pentru relaxare, întâlniri de afaceri 
și turism în general. Este ușor accesibil pentru persoanele 
cu dizabilități.  
Avem o capacitate de 62 de paturi. Gama de prețuri: 30 
BGN - 52 BGN pe pat atunci când închiriați întreaga 
cameră. Hotel-restaurant Dunav oferă oaspeților săi o 
atmosferă confortabilă, curățenie și servicii profesionale.  
Hotelul este un loc minunat pentru recreere, afaceri și 
turism (plaja Dunării, mănăstirea Dobridol, mănăstirea 
Lopushanski, mănăstirea Klisurski.), Locuri minunate 
pentru turismul de vânătoare, organizarea turismului de 
vin împreună cu Vinprom Ruse, ocazia de a miraculoasele 
vinuri din regiune.   
Restaurantul este un loc bun pentru organizarea 
sărbătorilor în familie, sărbători oficiale, întâlniri de 
afaceri și cocktailuri. Cunoscătorii bucătăriei fine se pot 
bucura de o gamă largă de preparate, vinuri și băuturi 
bine selectate. Pentru oaspeții săi Hotel Dunav oferă: 

•  parcare 

•  restaurant 

Coordonate GPS:  
43.831666, 23.233196 

 
contact: 

Adresa Lom, piața Nachev 1 

Tel  
097160049, 
0895460574 

e-mail 
https://www.facebo
ok.com/profile.php?i
d=100003290211645 

Website www.hoteldunav.net 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003290211645
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003290211645
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003290211645
http://www.hoteldunav.net/


Accesibilitate 
  •  securitate 

•  saună 

•  safe 

•  Jacuzzi 

•  room service 

•  sala de conferințe 

•  lobi bar 

•  studio de masaj 

•  TV 

•  bucătărie 

•  TV prin cablu 

•  aer condiționat 

•  încălzire 

•  frigider 

•  mini-bar 

•  Telefon 

•  Internet 

•  baie / toaletă 

•  mașină de spălat 

•  terasă 

•  priveliște 

•  piscina interioara 

•  Fier de călcat 

•  uscător de păr 

•  spălătorie 

•  servicii de afaceri 

•  bar la piscină 

•  acces pentru persoanele cu handicap 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv  Hotel Gelov, Berkovitsa descrie: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
Hotel Gelov, Berkovitsa are 55 de paturi în total. 
 
Gama de prețuri: 13 BGN - 20 BGN pe pat 
Aici este un loc ideal, liniștit, pentru familiile cu copii să 
se odihnească. Situat în apropierea centrului Berkovitsa.  
Hotelul are un restaurant cu 60 de locuri, care 
organizează cocktailuri și mese. Toate camerele sunt 
mobilate modern și au TV și acces la internet mobil. 
Family Hotel Gelov  de 4 etaje este echipat cu o saună de 
ultimă generație, jacuzzi de două persoane și sală de 
sport. În Berkovitsa aerul este extrem de curat, iar pentru 
iubitorii sporturilor de iarnă are pârtia de schi ce se află 
la 40 de minute de mers cu mașina de hotel. La etajul 5 
al hotelului există o terasă panoramică cu bar, cu vedere 
spre zona Kaleto, vârful Todorini Kukli, vârful Kom, vârful 
Zdravchenitsa și stâncile tăiate ale  Vrachanski Balcan. 
Pentru iubitorii de munte, hotelul oferă următoarele 
distracții și aventuri: 

Coordonate GPS:  
43.235948, 23.128527 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Berkovitsa, str. 
Aleksandrovska 28 

Tel  0877835728 



e-mail gelovhotel@dir.bg •  Plimbare pe  munte cu o mașină de teren, cu 
traseul: Vila Zdravchitsa - Vârful Kom - vila 
Petrohan; 

•  Picnic în munți, la poalele vârful  Kom (într-un 
foișor); 

•  Vizită și excursie la „Cascada Haydushki”; 

•  Plimbare spre vechea cetate romană „Kaleto” și 
parcul alăturat. 

Website 
http://www.hotelgel
ov.com/ 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv  
Hotel -restaurant 
Vodenitsata, Berkovitsa  descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
Hotelul-restaurant Vodenitsa este situat în orașul 
Berkovitsa, pe strada Pirotski Pat 1 
Partea hotelieră a complex are 26 de paturi, opt camere 
duble, două camere triple și două studiouri. Copiii sub 12 
ani sunt cazați gratuit. 
O saună este inclusă în serviciile hotelului.  
Hotelul Vodenitsa, Berkovitsa are 26 de paturi în total. 
Gama de prețuri: 15 BGN - 20 BGN pe pat 
Hotelul-restaurant Vodenitsa este situat la poalele 
dealului istoric Kaleto din Berkovitsa, iar în imediata 
apropiere se află râul Berkovitsa. 
Hotelul are 2 etaje, cu 6 camere la fiecare etaj. 
Restaurantul are o arhitectură interesantă, are o grădină 
mare de vară, cu terasă și grătar. 
Oaspeții hotelului au ocazia să viziteze obiectivele 
orașului, să se plimbe în aer curat în natură, iar iubitorii 
sporturilor de iarnă pot profita de pârtia de schi de la vârf 
Kom. 
Pentru mai multe informații despre reperele și 
festivalurile care au loc în zonă, puteți vizita site-ul web 
al orașului. 

Coordonate GPS :  
43.240099, 23.126480 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Berkovica, str. 
Porotski pat  №1 

Tel  0897992118 

e-mail  

Website 
https://www.vodeni
cata.eu/ 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv Hotel Casa Krastev Descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
Un mic hotel administrat de familie care urmează spiritul 
renașterii al restaurantului Casa Krasteva - monument al 
culturii. Hotelul are 2 camere single, 8 camere duble și 5 Coordonate GPS :  

43.239373, 23.127997 

mailto:gelovhotel@dir.bg


 
contact: 

studiouri, precum și o cameră pentru persoanele 
defavorizate. Pentru confortul și plăcerea dvs., avem un 
lobby bar, o sală de conferințe pentru 30 de persoane, o 
saună, o baie de aburi și o cadă cu hidromasaj pentru două 
persoane. 
 

Adresa 
Oraș Berkovitsa, str. 
Sheynovo 5 

Tel  +359 88 9516-044 

e-mail 
krasteva_kashta@abv
.bg 

Website 
https://krastevakash
ta.com 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv  Hotel Demetra descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant  
 
Aici, la Hotel DEMETRA Berkovitsa, veți fi întâmpinați cu 
căldură și într-o atmosferă confortabilă, cu o ceașcă de 
cafea aromată și ceai din plante, va oferi liniște și pace 
pentru vacanța sau întâlnirea de afaceri. 
 
Fii un oaspete al lui Demeter și trăiește măreția Balcanilor 
de Berkovitsa, atmosfera unui vechi oraș mic de munte 
ascuns la poalele munților Balcanici, sub vârful Kom, 
natura curată, mirosul zmeurii și cântecul păsărilor. Aerul 
de aici este curat, natura este frumoasă, iar muntele 
atrage turiștii pasionați. Zilele trec liniștite. Mâncarea 
este variată și tipică zonei. Oamenii sunt mereu 
zâmbitori, adevărați oameni balcanici, cu inimi largi și 
spirit patriotic. 
 
Hotelul Demetra Berkovitsa și-a deschis porțile în 2011. 
Hotelul are 9 camere duble, 3 apartamente și 1 studio. 
Fiecare cameră este modernă și mobilată confortabil și 
are toate facilitățile necesare. Două dintre camere au 
câte două paturi single  și restul dormitoare spațioase. 
 
Oaspeții au la dispoziție o sala de mese confortabilă, unde 
cu ajutorul nostru iți poți organiza propria vacanta privata 
sau eveniment corporativ. 

Coordonate GPS:  
43.232864, 23.132699 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Berkovitsa, str. 
Vladimir Zaimov № 6 
– 8 



Tel  
+359 884 430292 
+359 888 579104 

 
Hotelul oferă: 

•  Saună - contra cost; 

•  Transfer - de la și către Aeroportul Sofia; 

•  Excursii - pentru grupuri de peste 10 persoane; 

•  Cazare pe termen lung - abordare individuală a 
fiecărui oaspete. 

e-mail comvers@mail.bg 

Website 
http://hotel-
demetra.com/ 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv Hotel ATA, Varshets descriere: 

Categoria Hotel, restaurant  
 
Spa Hotel ATA este situat în Varshets, la poalele Munților 
Balcanici. Orașul este bogat în izvoare minerale. Piscina 
internă și externă sunt umplute cu aceste ape minerale 
curative. Temperatura apelor minerale este de 
aproximativ 38 ° C și este utilizată pentru a trata o serie 
de boli. 
 
Descrierea hotelului: 
 Având designul sofisticat și standardul ridicat de 
funcționalitate, ATA Spa Hotel oferă oaspeților săi o gamă 
completă de servicii spa. Hotelul are un restaurant clasic 
cu 90 de locuri într-o atmosferă plăcută, gradina de vară 
cu 50 de locuri, lobby bar, piano bar și aqua bar, sală de 
conferințe cu 50 de locuri și sală de ședințe. 
 
Descrierea camerei:  
Hotelul are 3 apartamente de lux, 10 camere duble cu 
dormitoare și 30 camere cu două paturi. Apartamentele 
au jacuzzi, aer condiționat, internet Wi-Fi, TV prin cablu, 
bar, balcon, telefon și pat suplimentar. Camerele de lux 
au paturi duble și două paturi - aer condiționat, internet 
Wi-Fi, TV prin cablu, mini bar, balcon, telefon și pat 
suplimentar. 
 
Sport / Divertisment:  
Centrul spa al hotelului oferă clienților săi o varietate de 
servicii:  
- terapii hidrominerale  
- masaje clasice și terapeutice  
- proceduri cosmetice faciale 
 - terapii și ritualuri corporale 
 - electroestetică pentru corp  
-  terapii corporale 
 - terapii de armonie 
 - proceduri de fizioterapie  
- zonă de relaxare (saună, piscină minerală, baie de aburi, 
fitness, șezlonguri) 

Coordonate GPS :  
43.186554, 23.281372 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Varshets, str. d-
r Konstantin Penev 
1А 

Tel  +359 882 099900 

e-mail office@ata-spa.bg 

Website https://ata-spa.bg/ 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 



 
 
 

Obiectiv Hotel Medicus, Varshets descriere: 

Categoria  Hotel , restaurant 
 
Hotel Medicus  oferă servicii complexe legate de sănătate, 
frumusețe și fitness. Masajele sunt una dintre micile 
plăceri care îți pot schimba  ziua și starea de spirit. Nu te 
priva de aceste momente de relaxare completă. 
Apa minerală din cele șase izvoare și puțuri, cu 
temperatura medie de 37oC este limpede, incoloră și cu 
gust plăcut de băut. Tratează bolile sistemului nervos, ale 
inimii și vaselor de sânge, ale sistemului musculo-
scheletic, ale glandelor endocrine și altele. Este deosebit 
de favorabil impactul stațiunii asupra nevrozelor - bolile 
vremilor noastre. Coroana verde a Munților Balcani, 
parcul de pini, aroma a mii de trandafiri, răcoarea 
aerului, verdeața moale a gazonului calmează sistemul 
nervos, elimină oboseala și restabilesc rapid tensiunea 
arterială. 
 
Zona de wellness a hotelului include:  

• • Jacuzzi cu apă minerală, 

• • Saune, 

• • Baie de aburi, 

• • Relax zone și duș de aventură 

• • fitness 

Coordonate GPS :  
43.190535, 23.283459 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Varshets, str. 
Republika  
87, 

Tel  0879 50 54 74 

e-mail 
reception@hotelmedi
cus.com 

Website https://medicus.bg/ 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 
 

Obiectiv 
Hotel Sunny Garden , 
Varshets descriere: 

Categoria Hotel, restaurant 
 
Spa Hotelul Sunny Garden , Varshets are 98 de paturi 
disponibile. 
Gama de prețuri: 30 BGN - 51 BGN pe pat 
Spa Hotel Sunny Garden  este situat în inima orașului 
Varshets, aproape de Parcul Gradina Soarelui. Terapiile 
spa unice și serviciile impecabile îl fac o destinație 
preferată pentru relaxare și recuperare. 
Complexul are o piscină exterioară și interioară și un mare 
centru spa unde vă puteți cufunda în atmosfera de 
experiențe spa de neuitat. Hotelul oferă pentru cazare  
camere și apartamente moderne și sofisticate, potrivite 
atât pentru afaceri, cât și pentru relaxare completă. 
Priveliște frumoasă asupra Balcanilor și Parcul Gradina 

Coordonate GPS : 
43.192389, 23.285658 

 
contact: 



Adresa 
Oraș Varshets bd. 
Bulgaria 6 

Soarelui  adaugă sentimentul de confort. Dulciurile și 
prăjiturile delicioase pe care le puteți încerca la Salonul  
Vienez vă vor duce în țara capriciilor sofisticate. Meniul 
de la restaurant este selectat special pentru a satisface 
chiar și cel mai capricios gust. 

Tel  0882 743 000 

e-mail 
hotel@sunnygarden-
spa.com 

Website 
http://www.sunnyga
rden-spa.com/ 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 
 

Obiectiv  Grătar Stalin descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
Grătarul „Stalin” este suficient pentru a vă opri din drum 
spre către Mănăstirea Klisurski, iar specialitatea este 
păstrăvul, care înoată în două bazine din fața meselor. De 
asemenea, puteți arata pe care ați dori să îl găsiți pe 
grătar. Un alt avantaj al restaurantului este că meniul său 
este laconic, există doar câteva salate - cele obișnuite, 
dar perfect pregătite. Încă un lucru - aici este locul pentru 
a-ți lua laptopul ... Când alta data vei putea să te 
conectezi la lume prin Internet "Stalin"? 
 
 

Coordonare GPS:  
43.195650, 23.197042 

 
contact: 

Adresa 

Între Varshets și 
Berkovita la 
intersecția către 
Mănăstirea Klisurski 

Tel  0898 74 70 80 

e-mail  

Website 
http://iskamdaqm.b
g 

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 

 


