
Къща за Гости Славейковата Къща  

с. Еленка, 4990 Elenka, България,община Неделино ,обл.Смолян, 0898 557 554, 

АДРЕС: Община: Неделино GPS: 41.462969 / 25.111838  

http://www.slaveykovi.com/ 

Славейковата къща се намира в Еленка, област Смолян, на 41 км от Пампорово. Тя 
предлага открит басейн и планински изглед. Къщата за гости разполага със съоръжения 
за барбекю и детска площадка. Гостите могат да се хранят в ресторанта. Във всички 
части е осигурен безплатен Wi-Fi. На място има безплатен частен паркинг. 

Стаите са оборудвани с телевизор с плосък екран и сателитни канали. Някои от тях 
имат кът за сядане, където да отмаряте след натоварен ден. Част от стаите разполагат с 
тераса или балкон. Всяка стая има собствена баня. Допълнителните удобства включват 
халати и чехли. 

В къщата за гости има магазин за подаръци. 

Удобства в Славейковата къща  - 13 стаи    

 открит басейн ;паркинг;тенис корт;джакузи;детски басейн;барбекю;тенис на 
маса;камина;телевизор;кухня;кабелна тв;сателитна тв; отопление; хладилник; 
мини-бар; телефон; интернет; баня/тоалетна; изглед;кухненски бокс; лятна 
градина; механа 

Разнообразните занимания в района включват конна езда, колоездене и риболов. 
Ксанти е на 41 км от Славейковата къща. Чепеларе е на 46 км.  

ХОТЕЛ „ЕЛИТ”    

тел.: +359 897 941 640,  град Неделино 

Хотелски комплекс "ЕЛИТ" се намира в сърцето на Родопа планина, на границата 
между Източни и Западни Родопи. Близо до областните центрове Смолян и Кърджали и 
на 300 километра от София.  
Хотел „Елит” се намира в гр. Неделино и разполага с 14 стаи за нощувка - двойни, тройни, 
спални и един апартамент. Предлага на гостите си още конферентна зала, бар с лятна градина, 
детски кът, плувен басейн и магазин 

Контакти:  тел.0897 941640 E-mail: elit_nedelino@abv.bg 

Хотелски комплекс „Замъка SBN”   комплекс 
тел.: +359 3072 2352, гр. Неделино (Район: 15 км северно от Златоград)  
Комлексът разполага с хотелска част, която включва единични, двойни стаи и 
апартаменти. Разполага с хеликоптерна площадка, 2 ресторанта, места за спорт, открит 
басейн, охраняем паркинг, два бара и конферентна зала. 

 

 


