в и л а

„Ф И О Р Д“

гр. Приморско, ул. „Лазурен бряг“ 10, тел: 0886 090182

Уважаеми гости,

Приветстваме Ви с добре дошли вила „Фиорд“ и Ви благодарим,
че избрахте да отседнете при нас!
Стаите
Настаняването на нови гости е след 14,00 часа;
Освобождаването на стаите, в деня на напускането е до 12,00
часа;
Ако желаете да удължите Вашия престой, моля обадете ни се!
При възможност това ще бъде разрешено. При късно напускане
се начислява 50% от цената на стаята.
Тютюнопушенето в стаите е забранено!
Стаите се почистват ежедневно между 8,00 и 16,00 часа.
При желание за почистване в определен час и в случай, че имате
определени изисквания, моля да ни съобщите. Поставете табелка
„Моля не ме безпокойте“ от външната страна на вратата в
случай, че не желаете да бъдете обезпокоявани. Вашата
камериерка няма да има достъп до стаята Ви. Ако желаете стаята
да бъде почистена, поставете табелка с надпис: „Моля
почистете“.
Хавлиените кърпи и бельо се сменят на четири дни.
Плащания
Плащане на дължимите от Вас суми се извършва в български
лева – в брой или по банков път.
Повреди
При възникнала повреда, моля да ни уведомите.

Благодарим Ви, че избрахте вила „Фиорд“ за вашето пребиваване
в гр. Приморско!
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гр. Приморско, ул. „Лазурен бряг“ 10, тел: 0886 090182

Уважаеми гости,
за да бъде почивката Ви по-интересна, ще Ви препоръчаме:
• Разходка с лодка по река Ропотамо;
• Разходка по море с моторна лодка;
• Разходка по море с яхтата на „Биг Брадър“, а защо не и
пикник;
За любителите на природни забележителности, на територията
на община Приморско, се намират:
• Резерват „Ропотамо“ – обитаван е от редки птици, диви
свине, сърни, елени и др.;
• Резерват „Змийския остров“ – според легендата тук са били
заровени пиратски съкровища. Островът е основно
претършуван и разровен, но изглежда освен змиите и
кактусите, на него не е останало нищо друго;
• Резерват „Аркутино“ – блато – лагуна, чийто растителност е
от тръстика, папур и бяла водна лилия;
• Резерват „Морски пелин“ е прочут с богато находище на
морски пелин, който се използва във фармацевтичната
промишленост;
• „Маслен нос“ представлява най-източната точка на
Странджа и е трети по големина на българското
черноморско крайбрежие. В миналото е имал лошата слава
на лобно място на много кораби, които се разбивали в
острите му скали. Тъй като товарът на повечето от тях били
амфори с зехтин, това място било наречено „Маслен нос“;
• „Беглик
Таш“
–
светилище,
използвано
за
жертвоприношения за бога Слънце. То е най-високото място
над резиденцията, с видимост към целия залив.

