
Луксозни апартаменти за
най-изискания вкус.

Luxury apartments for the 
most refined taste.



www.r-varna.com
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Добре дошли в 
RVarna
Луксозни апартаменти за най-изискания вкус. Насладете се на стилен и 
комфортен престой. Удобно разположени в сърцето на Варна. Бизнес пътуване 
или почивка, нашите апартаменти са оборудвани да се подгрижат 
за всяка нужда. 
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Welcome to 
RVarna
Luxury apartments for the most refined taste. Enjoy your stay with style and comfort. 
Neatly placed in the heart of Varna. Business trip or vacation, our apartments are 
equipped to take care of every need.



Централен плаж Central Beach
Пристанище Варна Port Varna
Централна ЖП Гара Варна Central railroad station Varna
Ресторанти и клубове Restautants and clubs
Фестивален Център Варна Festival Centre Varna
Варненската Опера Varna Opera House
Зоологическа градина Варна Varna Zoo
Делдинариум Варна Varna Dolphinarium

0.3 km
0.6 km
1.6 km
0.5 km
0.5 km
0.7 km
1.8 km

4.8 km

Атракции и локации наблизо:
Nearby Attractions and Facilities:

Апартаментите на RVarna предлагат уникална локация в 
идеалният център на града. Със своята непосредствена близост, 
Вие можете да се насладите на красотата и спокойствието на 
Морската градина, или да разгледате Централният плаж и 
центърът на Варна, където се намират много от най-популярните 
заведения, културни забележителнисти и атракции. RVarna 
съчетава удобство и  лукс независимо дали отсядате за бизнес 
пътуване или почивка. Летище Варна се намира на 10 км от 
апартаментите, като RVarna предлага платен летищен трансфер.

The apartments of RVarna offer a unique location in the ideal center of 
the city. With its close proximity, You can enjoy the beauty and peace 
of the Sea Garden, or visit the Central Beach and the center of Varna, 
where many of the most popular restaurants, cultural landmarks and 
attractions are located. RVarna combines comfort and luxury no matter 
if you’re staying for a business trip or vacation. Varna Аirport is located 
10 km from the apartments, and RVarna offers a paid airport shuttle 
service.

В сърцето на Варна 
In the heart of Varna
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Ул. Йоан Екзарх 16
16 Yoan Ekzarh str.
Бул. Приморски 57
57 Primorski Blvd. 

1
2

500 m
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Услуги
Services

Комфорт и благоразположение
Климатично отопление за максимален комфорт. 
Безплатен Wi-Fi, телевизия и с възможност за 
Стрийминг услуги. Детско столче за хранене и кошара 
при предварителна заявка. Място за съхранение на 
всичко което носите.

Козметика и хигиена
Разкрасителни и перални уреди като перална и 
сушилна машина, ютия и дъска за гладене. Тоалетни 
принадлежности с комплименти от нас.

Напълно обзаведена кухня
Фурна и микровълнова, хладилник, съдомиялна и 
други електроуреди, зона за хранене с всичката нужна 
посуда. Вкусно безплатно кафе. Опции за брънч меню.

Онлайн резервация и плащане
Лесна онлайн резервация и анулиране, множество 
възможни методи за плащане.

Comfort and Wellbeing
Air-conditioning for ultimate comfort. Free Wi-Fi, 
TV with streaming services options. Security system. 
Children’s high chair and baby cot upon request. Storage 
for everything you carry.

Cosmetics and Hygiene
Beauty and laundry appliances such as washing machine, 
tumble dryer, iron and ironing board. Toiletries with 
compliments from us.

Fully Equipped Kitchen
Stove and microwave, refrigerator, dishwasher and 
other appliances, dining area with all needed tableware. 
Delicious free coffee. Brunch menu options.

Online Reservations And Payment
Easy online reservation and cancellation, multiple 
available payment methods.

RVarna се грижи за най-доброто 
изживяване, предоставяйки не само 
отлично местоположение, но и голямо 
разнообразие от услуги.

RVarna takes care of the best experience 
providing not only excellent location but 
also a great variety of services.



Нашите делукс 
апартаменти
Our Deluxe
Apartments

16 Yoan Ekzarh str.
57 Primorski Blvd.

Ул. Йоан Екзарх 16
Бул. Приморски 57





Penthouse
16 Yoan Ekzarh str.
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Триспален пентхаус 
делукс апартамент
Бестселърът на RVarna е мезонет с 3 спални, с панорамна гледка 
към града, Морската градина и морето, разположен в просторния 
живописен връх на сградата RVarna. Той е лесно достъпен с 
асансьор. Пентхаусът се състои от три спални с изключително 
големи двойни легла, хол с напълно оборудвана кухня, трапезария, 
мека зона за сядане и три бани. Една от спалните разполага със 
собствена баня. На разположение на гостите са и хидромасажна 
вана, две отделни тераси - голяма тераса с открита трапезария и 
зона за отдих за слънчеви бани с джакузи* и друга - с чудесна гледка 
към града.

Пентхаусът е подходящ за шестима възрастни и едно до три 
малки деца. Опция за безплатна бебешка кошара се предлага 
при поискване. На разположение е и детски стол за хранене. 
Това луксозно жилищно пространство е декорирано в бяло, 
черно и бежово, за да отговаря на минималистичния стил на 
RVarna. Пентхаус апартаментът е снабден с влагоабсорбатор за 
въздух, климатик, хладилник, допълнителен хладилник за вино, 
пералня, миялна машина, пособия за гладене, готварска печка, 
микровълнова фурна, кана за гореща вода, кафе машина с капсули 
и всичко необходимо за незабравим престой във Варна.

*Терасата с джакузи е на разположение единствено за мезонета.

3-Bedroom Penthouse 
Deluxe Apartment
RVarna’s bestseller is a 3-bedroom penthouse apartment with a 
panoramic city, garden and sea view, located at the spacious picturesque 
top of RVarna’s building. It is easily accessible by an elevator. The 
Penthouse R Deluxe apartment contains of three bedrooms with extra-
big double beds, a living room with fully equipped kitchen, a dining 
area, a soft seating area and three bathrooms. One of the bedrooms has 
its private bathroom. There are also a spa bath at disposal of the guests, 
two separate terraces – a big terrace with outdoor dining and sunbathing 
lounge area with a jacuzzi* and another smaller one with a great city 
view.

The Penthouse is suitable for six adults and one to three small children. 
Option for a free baby cot is available upon request. There is also 
a children’s high chair. This luxurious living space is decorated in 
white, black and beige to suit RVarna’s minimalist style. There are air 
dehumidifier, an air conditioner, a refrigerator, extra wine refrigerator, a 
washing machine, a dishwasher, ironing facilities, a stove, a microwave, 
a hot water jug, a coffee machine with capsules and anything necessary 
in the R Deluxe penthouse apartment for the guests to experience an 
unforgettable stay in Varna city.

*The terrace with the jacuzzi is solely available for the penthouse.





Primorski
57 Primorski Blvd.



Триспален 
делукс апартамент
Триспалният делукс апартамент се състои от три спални с големи 
двойни легла, хол с напълно оборудван кухненски бокс, кът за 
хранене, мек кът за сядане и баня с вана и душ. Подходящ е за 
шестима възрастни и едно до три малки деца. Опция за безплатна 
бебешка кошара се предлага при поискване.

Това луксозно жилищно пространство е декорирано в бяло, 
черно и бежово, за да отговаря на минималистичния стил на 
RVarna. Апартаментът разполага със собствен балкон. Снабден е с 
влагоабсорбатор за въздух, климатик, хладилник, пералня, миялна 
машина, готварска печка, микровълнова фурна, кана за гореща 
вода, кафе машина с капсули и всичко необходимо, за да изживеете 
страхотен престой във Варна.

3-Bedroom 
Deluxe Apartment
Our 3-bedroom deluxe apartment contains of three bedrooms with big 
double beds, a living room with fully equipped kitchenette, a dining 
area, a soft seating area and a bathroom with a bath and a shower. It is 
suitable for six adults and one to three small children. Option for a free 
baby cot is available upon request. 

This luxurious living space is decorated in white, black and beige to 
suit RVarna’s minimalist style. The apartment has its own balcony. It is 
provided with an air dehumidifier, an air conditioner, a refrigerator, a 
washing machine, a dishwasher, a stove, a microwave, a hot water jug, 
a coffee machine with capsules and anything necessary to experience a 
great stay in Varna city.
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Делукс студио
Нашето делукс студио се намира на нивото на партера в сграда 
RVarna. Състои се от напълно оборудван кухненски бокс, малък кът 
за сядане, голямо двойно легло и баня с душ. Подходящ е за един 
или двама гости и евентуално за малко дете. Опция за безплатна 
бебешка кошара се предлага при поискване.

Това луксозно помещение за настаняване е декорирано в бяло, 
черно и бежово, за да отговаря на минималистичния стил на 
RVarna. Студиото е снабдено с влагоабсорбатор за въздух, климатик, 
хладилник, готварска печка, микровълнова фурна, кана за гореща 
вода, кафе машина с капсули и всичко необходимо, за да изживеете 
страхотен престой във Варна.

Deluxe Studio
Our deluxe studio is located at the parter level of RVarna building. It 
contains of a fully equipped kitchenette, a small seating area, big double 
bed and a bathroom with a shower. It is suitable for one or two guests 
and possibly a small child. Option for a free baby cot is available upon 
request.

This luxurious living space is decorated in white, black and beige 
to suit RVarna’s minimalist style. The studio is provided with an air 
dehumidifier, an air conditioner, a refrigerator, a stove, a microwave, a 
hot water jug, a coffee machine with capsules and anything necessary to 
experience a great stay in Varna city.

R1
16 Yoan Ekzarh str.
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Делукс Студио
 Нашето делукс студио се намира на нивото на партера в сграда 
RVarna. Състои се от напълно оборудван кухненски бокс, малък кът 
за сядане, голямо двойно легло и баня с душ. Подходящ е за един 
или двама гости и евентуално за малко дете. Опция за безплатна 
бебешка кошара се предлага при поискване.

Това луксозно помещение за настаняване е декорирано в бяло, 
черно и бежово, за да отговаря на минималистичния стил на 
RVarna. Студиото е снабдено с влагоабсорбатор за въздух, климатик, 
хладилник, готварска печка, микровълнова фурна, кана за гореща 
вода, кафе машина с капсули и всичко необходимо, за да изживеете 
страхотен престой във Варна.страхотен престой във Варна.

Deluxe Studio
 Our deluxe studio is located at the parter level of RVarna building. It 
contains of a fully equipped kitchenette, a small seating area, big double 
bed and a bathroom with a shower. It is suitable for one or two guests 
and possibly a small child. Option for a free baby cot is available upon 
request.

This luxurious living space is decorated in white, black and beige 
to suit RVarna’s minimalist style. The studio is provided with an air 
dehumidifier, an air conditioner, a refrigerator, a stove, a microwave, a 
hot water jug, a coffee machine with capsules and anything necessary to 
experience a great stay in Varna city.

R2
16 Yoan Ekzarh str.



Двуспален 
делукс апартамент
Нашето делукс студио се намира на нивото на партера в сграда 
RVarna. Състои се от напълно оборудван кухненски бокс, малък кът 
за сядане, голямо двойно легло и баня с душ. Подходящ е за един 
или двама гости и евентуално за малко дете. Опция за безплатна 
бебешка кошара се предлага при поискване.

Това луксозно помещение за настаняване е декорирано в бяло, 
черно и бежово, за да отговаря на минималистичния стил на 
RVarna. Студиото е снабдено с влагоабсорбатор за въздух, климатик, 
хладилник, готварска печка, микровълнова фурна, кана за гореща 
вода, кафе машина с капсули и всичко необходимо, за да изживеете 
страхотен престой във Варна.

2-Bedroom 
Deluxe Apartment
Our deluxe studio is located at the parter level of RVarna building. It 
contains of a fully equipped kitchenette, a small seating area, big double 
bed and a bathroom with a shower. It is suitable for one or two guests 
and possibly a small child. Option for a free baby cot is available upon 
request.

This luxurious living space is decorated in white, black and beige 
to suit RVarna’s minimalist style. The studio is provided with an air 
dehumidifier, an air conditioner, a refrigerator, a stove, a microwave, a 
hot water jug, a coffee machine with capsules and anything necessary to 
experience a great stay in Varna city.

A1
16 Yoan Ekzarh str.
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Двуспален 
делукс апартамент
Нашият двуспален делукс апартамент се състои от две спални с 
големи двойни легла, хол с напълно оборудван кухненски бокс, кът 
за хранене, мек кът за сядане и баня с душ. Подходящ е за четирима 
възрастни и едно или две малки деца. Опция за безплатна бебешка 
кошара се предлага при поискване.

Това луксозно жилищно пространство е декорирано в бяло, 
черно и бежово, за да отговаря на минималистичния стил на 
RVarna. Апартаментът разполага със собствен балкон. Оборудван 
е с влагоабсорбатор, климатик, хладилник, миялна машина, 
готварска печка, микровълнова печка, кана за топла вода, кафе 
машина с капсули и всичко необходимо, за да изживеете страхотен 
престой във Варна.

2-Bedroom 
Deluxe Apartment
Our 2-bedroom deluxe apartment contains of two bedrooms with big 
double beds, a living room with fully equipped kitchenette, a dining 
area, a soft seating area and a bathroom with a shower. It is suitable for 
four adults and one or two small children. Option for a free baby cot is 
available upon request.

This luxurious living space is decorated in white, black and beige to 
suit RVarna’s minimalist style. The apartment has its own balcony. It is 
provided with an air dehumidifier, an air conditioner, a refrigerator, a 
dishwasher, a stove, a microwave, a hot water jug, a coffee machine with 
capsules and anything necessary to experience a great stay in Varna city.

A2
16 Yoan Ekzarh str.
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Едноспален
делукс апартамент
Нашият едноспален делукс апартамент се състои от една спалня с 
голямо двойно легло, хол с напълно оборудван кухненски бокс, кът 
за хранене, мек кът за сядане и баня с душ. Подходящ е за един или 
двама възрастни и малко дете. Възможност за безплатна бебешка 
кошара - при поискване.

Това луксозно жилищно пространство е декорирано в бяло, 
черно и бежово, за да отговаря на минималистичния стил на 
RVarna. Апартаментът разполага със собствен балкон. Снабден е с 
влагоабсорбатор за въздух, климатик, хладилник, пералня, миялна 
машина, печка, микровълнова фурна, кана за гореща вода, кафе 
машина с капсули и всичко необходимо, за да изживеете страхотен 
престой във Варна.

1-Bedroom 
Deluxe Apartment
Our 1-bedroom deluxe apartment contains of one bedroom with a big 
double bed, a living room with fully equipped kitchenette, a dining area, 
a soft seating area and a bathroom with a shower. It is suitable for one 
or two adults and a small child. Option for a free baby cot is available 
upon request.

This luxurious living space is decorated in white, black and beige to 
suit R Varna’s minimalist style. The apartment has its own balcony. It is 
provided with an air dehumidifier, an air conditioner, a refrigerator, a 
washing machine, a dishwasher, a stove, a microwave, a hot water jug, 
a coffee machine with capsules and anything necessary to experience a 
great stay in Varna city.

A3
16 Yoan Ekzarh str.
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Едноспален
делукс апартамент
Нашият едноспален делукс апартамент се състои от една спалня с 
голямо двойно легло, хол с напълно оборудван кухненски бокс, кът 
за хранене, мек кът за сядане и баня с душ. Подходящ е за един или 
двама възрастни и малко дете. Възможност за безплатна бебешка 
кошара - при поискване.

Това луксозно жилищно пространство е декорирано в бяло, 
черно и бежово, за да отговаря на минималистичния стил на 
RVarna. Апартаментът разполага със собствен балкон. Оборудван 
е с влагоабсорбатор, климатик, хладилник, миялна машина, 
готварска печка, микровълнова печка, кана за топла вода, кафе 
машина с капсули и всичко необходимо, за да изживеете страхотен 
престой във Варна.

1-Bedroom 
Deluxe Apartment
Our 1-bedroom deluxe apartment contains of one bedroom with a big 
double bed, a living room with fully equipped kitchenette, a dining area, 
a soft seating area and a bathroom with a shower. It is suitable for one 
or two adults and a small child. Option for a free baby cot is available 
upon request.

This luxurious living space is decorated in white, black and beige to 
suit RVarna’s minimalist style. The apartment has its own balcony. It is 
provided with an air dehumidifier, an air conditioner, a refrigerator, a 
dishwasher, a stove, a microwave, a hot water jug, a coffee machine with 
capsules and anything necessary to experience a great stay in Varna city.

A4
16 Yoan Ekzarh str.



Двуспален
делукс апартамент
Нашият двуспален делукс апартамент се състои от две спални с 
големи двойни легла, хол с напълно оборудван кухненски бокс, кът 
за хранене, мек кът за сядане и баня с душ. Подходящ е за четирима 
възрастни и едно или две малки деца. Опция за безплатна бебешка 
кошара се предлага при поискване.

Това луксозно жилищно пространство е декорирано в бяло, 
черно и бежово, за да отговаря на минималистичния стил на 
RVarna. Апартаментът разполага със собствен балкон. Оборудван 
е с влагоабсорбатор, климатик, хладилник, миялна машина, 
готварска печка, микровълнова печка, кана за топла вода, кафе 
машина с капсули и всичко необходимо, за да изживеете страхотен 
престой във Варна.

2-Bedroom 
Deluxe Apartment
Our 2-bedroom deluxe apartment contains of one bedroom with a big 
double bed, a living room with fully equipped kitchenette, a dining area, 
a soft seating area and a bathroom with a shower. It is suitable for one 
or two adults and a small child. Option for a free baby cot is available 
upon request.

This luxurious living space is decorated in white, black and beige to 
suit RVarna’s minimalist style. The apartment has its own balcony. It is 
provided with an air dehumidifier, an air conditioner, a refrigerator, a 
dishwasher, a stove, a microwave, a hot water jug, a coffee machine with 
capsules and anything necessary to experience a great stay in Varna city.

A19
16 Yoan Ekzarh str.
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Двуспален
делукс апартамент
Нашият двуспален делукс апартамент се състои от две спални с 
големи двойни легла, хол с напълно оборудван кухненски бокс, кът 
за хранене, мек кът за сядане и баня с душ. Подходящ е за четирима 
възрастни и едно или две малки деца. Опция за безплатна бебешка 
кошара се предлага при поискване.

Това луксозно жилищно пространство е декорирано в бяло, 
черно и бежово, за да отговаря на минималистичния стил на 
RVarna. Апартаментът разполага със собствен балкон. Снабден е с 
влагоабсорбатор за въздух, климатик, хладилник, пералня, миялна 
машина, готварска печка, микровълнова фурна, кана за гореща 
вода, кафе машина с капсули и всичко необходимо, за да изживеете 
страхотен престой във Варна.

2-Bedroom 
Deluxe Apartment
Our 2-bedroom deluxe apartment contains of two bedrooms with big 
double beds, a living room with fully equipped kitchenette, a dining 
area, a soft seating area and a bathroom with a shower. It is suitable for 
four adults and one or two small children. Option for a free baby cot is 
available upon request.

This luxurious living space is decorated in white, black and beige to 
suit RVarna’s minimalist style. The apartment has its own balcony. It is 
provided with an air dehumidifier, an air conditioner, a refrigerator, a 
washing machine, a dishwasher, a stove, a microwave, a hot water jug, 
a coffee machine with capsules and anything necessary to experience a 
great stay in Varna city.
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