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 Най- хубавото нещо е човек да има различни алтернативи за почивка, за да може да
направи правилния избор и да остане доволен. Ако сте човек, който обича шумните
купони и нестихващите забавления на нощния живот, ако енергията кипи във Вас и
искате адреналина да е на „макс”, то точното Ви място се намира в курорта „Слънчев
бряг”. Освен, че Слънчев Бряг  е мястото с най – много слънчеви дни, той е и фаворит
сред морските курорти по брой развлечения, клубове и дискотеки. Неусетно на дневен
ред достигаме и до най- важния въпрос ”Има ли нещо по – евтино все пак в скъпия
курорт”. Разбира се понятието „евтино” е много относително за всеки, но при добро
желание всичко се намира. Алтернативата за евтин хотел в съседните морски градчета
не е за подценяване, но имайки предвид непрестанното пътуване и губене на време, се
оказва нецелесъобразно и в крайна сметка неприемливо. Тогава достигаме до въпроса
с какви финанси разполагаме и как да ги разпределим, за да си изкараме една
страхотна почивка, но с по - малко вложени средства.

  Доброто решение се явяват Апарт Хотелите  и Апарт Комплексите, в които има
ресторант, бар, супермаркет, добър аква парк. Много често те не се намират на първа
линия, но затова пък са чудесно място за пълноценен отдих и релакс, встрани от
шумния трафик и хорска глъч. Интересното при тях е, че имат всичките удобства на
хотела, но с предимството, че стаите всъщност се явяват апартаменти. Със сигурност
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апартамента винаги е по - удобен от една хотелска стая и е по – добро решение за
почивка. В него има вграден кухненски бокс, хладилник, печка, телевизор в хола,
разтегателен диван, като по този начин стаята може да се използва от повече хора и по
– голяма компания. Всеки апартамент си има баня. Вместимостта на апартаментите е
различна, в зависимост от големината им, но ако Вашата компания се състои от 5
човека, спокойно може да се настаните в един тристаен апартамент в Апарт Хотел,
което ще Ви излезе по- евтино, разделяйки цената помежду си, отколкото да наемате 3
двойни стаи в хотел. Предимства има също и в храната. Ако искате да не бъдете
зависими от ресторанта, може да си използвате собствената кухня в апартамента.
Освен хранителния магазин в комплекса, в Слънчев бряг има добър избор на
супермаркети, работещи сравнително на достъпни цени. Може да си напазарувате от
най – близкия до Вашия Апарт хотел и вечерята по бързия начин да бъде готова..

  Апарт Хотелите са добрия избор за хора, решили да не харчат пари за скъпи
ресторанти. Поради изредените удобства, те са подходящи и за по - дълъг престой. Все
едно сте си вкъщи, но с разликата, че терасата Ви има по – различна гледка и мирисът
на море се долавя от всички сетива..

  Слънчев бряг предлага голям избор на луксозни Апарт Хотели, на доста високи цени,
но винаги могат да се намерят и такива, които имат всички екстри, но са на по –
достъпни цени.  Изберете за своята лятна почивка настаняване в Апарт Хотели, каквито
предлага нашия слънчев морски курорт и ще се уверите, че казаното тук е истина,
отговаряща на действителността!  
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