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1. Complexul hotelier Yanitza 
Hotel Yanitza-1 oferă pentru cazare 23 de camere duble și 3 apartamente. Hotelul 
Yanitza-2 – 33 de camere duble. Două piscine. Complexul deține restaurant și bar 
de zi. Toate camerele sunt dotate cu TV, telefon, internet WiFi, grup sanitar.  
ÎI „DIMITAR KATRANDZHIEV” 
Servicii hoteliere și de restaurant. Sat Krapets, cod poștal 9674  
Tel: 0884 836 919, Dimitar Katrandzhiev 

2. Hotel Uzunov Palace 
Complexul hotelier Uzunov Palace este amplasat în centrul orașului General 
Toshevo. Hotelul are o capacitate de 20 de paturi – cu posibilitate de cazare în 
camere duble sau triple. Toate camerele au în dotare televiziune digitală, internet, 
frigider, încălzire centralizată, aer condiționat și grup sanitar. Hotelul deține un 
restaurant modern cu o capacitate de 100 de locuri. Hotelul deține o parcare de 20 
de locuri.  
AF „MITKO STOYCHEV UZUNOV” 
Servicii hoteliere și de restaurant; comerț nespecializat en detail cu produse 
alimentare, băuturi, produse din tutun.  
General Toshevo, str. Treti mart nr. 3, telefon: 0888550376, Mitko Uzunov 

3. Hotel Peters, General Toshevo 
Hotelul Peters face parte din Complexul Peters, care include și restaurantul Peters. 
Hotelul dispune de un număr de 20 de paturi pentru cazare. Se află la 20 km 
distanță de orașul Dobrich și la 9 km distanță față de granița cu România. Camerele 
sunt dotate cu TV, internet. Parcare proprie.  

4. Hotel-restaurant Diyana 
General Toshevo, str. Treti Mart nr. 45, 9500 General Toshevo 
Теl:088 738 8218 

https://pochivka.bg/hotel-pitars-o24465


5. Camping Krasen 
Patru bungalouri din lemn. Fiecare bungalou are câte două dormitoare, baie, 
WC și hol. Unitate de cazare cu 20 de locuri. Camerele au TV, frigider și 
sobă. Grădină și grătar. Atracții locale: Colecția muzeală „Yordan Yovkov“; 
Cârciuma lui Filip; iazul „Dryan“;  

6. Hotelul de tip familial Thassos, General Toshevo 
Capacitatea hotelului este de 11 paturi, amplasate în camere duble și triple.  
Camerele sunt prevăzute cu chicinetă, cuptor cu microunde, veselă. Toate camere 
au TV, internet.  

7. Restaurantul Valev. Str. Cherno more nr. 8 А, 9500, General Toshevo.  
8. Complexul restaurant „Raiul dobrogean“- Restaurantul „Raiul 

dobrogean“face parte din complexul hotelier amplasat pe raza parcului 
pitoresc, amplasat pe str. Treti mart nr. 57, oraș General Toshevo. 
Restaurantul deține un salon primitor cu o capacitate de 75 de locuri în 
interior și 75 de locuri la exterior. Restaurantul deține parcare proprie. Aici 
sunt organizate diverse evenimente sportive și muzicale.  
Теl: 0889-203-819. 

9. Restaurant „Sfântul Gheorghe“, oraș General Toshevo. Adresă: Str. 
Opalchenska nr. 95 

10. Casa de oaspeți – sat Kalina, mun. General Toshevo, Capacitate: 4 locuri. 
11. Taverna Dechkodyak, str. Druzhba nr. 1, 9500 General Toshevo, telefon: 

089 843 2750 
12. Pensiunea Dobrudzha - Satul Dubovik, Municipiul General Toshevo. 
Capacitate: 4 locuri. 

 

https://pochivka.bg/semeen-hotel-tasos-o43763

