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Oplev Krims skønne natur
og historie i dit eget tempo
– bo i herlig luksus lejlighed lige i vandkanten eller på dejligt
familie hotel 10 meter fra Sortehavet på Krims Sydkyste
Har I lyst til blot at være jer selv – midt i naturen – men alligevel tæt ved alle de spændende
historiske seværdigheder, som Krim er så rig
på, er her muligheden.
Bo helt spektakulært i første række blot fem
meter fra vandet i top moderne lejlighed. Her
er uhindret adgang til at nyde havet, bjergene,
lyset og delfinerne fra første række. Og den vilde
natur og bjergene starter blot 100 væk. Fra alle
rum direkte havudsigt. Så her behøver man
ikke gå ud på den flotte balkon, men kan blot
blive i sengen og følge med i havets og lysets
konstante ændringer. Lejlighederne er møbleret og har en flot stue med dejlig sovesofa,
moderne køkken, stort soveværelse og dejligt
stort bad og toilet (også med havudsigt – hvis
man ikke lukker døren!). Her kan bo 2-4 personer.
Information
Priser:
Hotel Dania: Fra kr. 650 per overnatning i
dobbelt værelse med herligt morgenbuffet
med de lokale specialiteter.
Lejligheder: Fra kr. 800 per overnatning ved
2 personer. Ved mere end én uges udlejning
samt udenfor højsæson ( juli – september)
mulighed for rabat. Kontakt os for alle
detaljer.

Vi har kun adgang til at udleje to lejligheder i
vandkanten.
I er velkommen til også at bruge Hotel Danias
hyggelige faciliteter som ligger blot 2 minutters
gang væk.
Eller hvad med nogle dage på Hotel Dania, Julias
Fars lille hotel, hvor vi ofte er og hvor mange af
vore danske gæster kommer. Både de to lejligheder og hotel Dania ligger i den smukke uberørte bugt Privenoje på Krim´s smukke Sydkyst
mellem Alushta og Sudak. Hotellet ligger helt
for foden af bjergene omkranset af vinmarker
og i anden række ned til vandet med havudsigt
fra øverste etage. Hotellet er moderne og har
en lille hyggelig restaurant, hvor der serveres
hjemmelavet mad fra det russiske, ukrainske
og tartarernes køkken. Hotellet har en dejlig
opholdsgårds og en ny swimmingpool samt
sauna. Her oplever man det virkelige Krim væk
fra Jaltas travle promenade og de mange
turistboder.
Vi hjælper gerne med at arrangere ture til de
mange historiske og kulturelle seværdigheder
og udflugtsmål. Det er også muligt at tage på
vandreture i bjergene, sejle, surfe og/eller fiske i
Sortehavet.
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