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„Данубия Бийч” е уникален ваканционен комплекс, 
разположен на абсолютна първа линия на брега на 
река Дунав в красивото селце Симеоново, недалеч 
от Видин. Комплексът представлява апартаментен 
хотел с външен басейн, ресторант-бистро, речен 
плаж и собствен понтон с лодка. „Данубия Бийч” 
се намира на около 220 км. северозападно от 
столицата София, 15 км. от областния град Видин, 
30 км. от гр. Белоградчик и пещерата „Магура” и на 
около 20 км. от границите с Румъния и Сърбия.

На разположение на нашите гости са 35 модерно 
обзаведени апартаменти от тип студио (хотелска 
стая), както и апартаменти с една или две спални – 
подходящи за семейства с деца или групи от
приятели. Всички апартаменти са напълно 
оборудвани и разполагат с климатик, кабелна 
телевизия, безжичен интернет, мини-бар. 
Панорамните тераси от всеки апартамент откриват 
спираща дъха гледка към величествения Дунав и 
красивите речни острови наоколо. 

Danubia Beach is a unique vacation complex, situated 
on the bank of the River Danube in the picturesque 
village of Simeonovo, not far from the city of Vidin. 
The complex features an apartment hotel with an 
outdoor swimming pool, a bistro (small restaurant), a 
riverside beach, and a private pontoon with а boat. 
Danubia Beach is situated approximately 220 km 
northwest of the capital Sofia, 15 km from the regional 
center of Vidin, 30 km from the town of Belogradchik 
and the Magura Cave and about 20 km from the 
Romanian and Serbian borders.



Danubia has 35 fashionably furnished apartments, studio 
type, as well as one- and two-bedroom apartments, 
suitable for both families with children or groups of 
friends. All apartments are completely furnished and 
able to offer air-conditioner, cable TV, wireless Internet 
connection and mini-bar. The panorama terraces on 
each apartment afford breathtaking views towards the 
imposing Danube River and the beautiful river islands 
around.



Удобства в комплекса

Открит басейн
Детски басейн
Речен плаж
Понтон и лодка
Моторница
Водни ски, банан и др.
Риболов
Кану
Склад за джетове
Бистро
Барбекю
Wi-Fi Интернет
Кабелна телевизия

Complex Facilities

Outdoor swimming pool
Children’s pool
Riverside beach
Pontoon and a boat
Motor boat
Water ski, banana boat
Fishing 
Canoe
Jets storage
Bistro 
Barbeque
Wi-Fi Internet
Cable TV





Danubia Beach  is part 
of the                       chain

Danubia Beach
Tel.: +359 9314 2000
Fax: +359 9314 2200
Mobile: +359 877 887 887
Address: 39, Parva Str., Tsar Simeonovo village, 
                      3745, Vidin region
E-mail: danubia@propertymanagement.bg
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