ПАКЕТ МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ 2017г.

3 НОЩУВКИ

2 НОЩУВКИ

ДВОЙНА СТАЯ

648 лв

480 лв

ДВОЙНА СТАЯ С ТЕРАСА

675 лв

500 лв

ДВОЙНА СТАЯ ДЕЛУКС

729 лв

540 лв

ДВОЙНА СТАЯ ПАНОРАМА

810 лв

600 лв

АПАРТАМЕНТ 1 СПАЛНЯ
ДЕЛУКС

864 лв

640 лв

АПАРТАМЕНТ 2 СПАЛНИ
ДЕЛУКС

1252 лв

928 лв

Офертата е активна в периода:
05.05. – 09.05. 2017г.
Цената е пакетна на помещение и включва:
•

Welcome drink – при настаняване

•

Съответния брой нощувки

•

Безплатно зареждане на стаята/апартамента с минерална вода и
плодове – в деня на настаняване

•

Закуски на блок маса – богат избор от храни и напитки, включително
кафе Еспресо и Фрешове

•

Вечери на блок маса - разнообразие от салати и предястия, топъл и
студен бюфет, месни и безмесни деликатеси, десерти

•

Итернет, паркинг, курортна такса, застраховка и 9% ДДС

•

Спа център - ползване на вътрешен минарален басейн с външна зона,
детски вътрешен минерален басейн, 2бр.джакузита - вътрешни, 1бр.
джакузи – външно, 3бр. външни минерални топила, билкова сауна,
финландска сауна, солна стая, инфрачервена сауна, арома парна баня,
солна парна баня, басейн Ротонда, Терма баня, приключенски душове,
зона за релакс, фитнес зала.

* Срещу допълнително заплащане в Spa център може да ползвате:
хидротерапия, Расул/каландриум, Турска баня Хамам, различен вид масажи
и терапии.
Намаления и доплащания:
ДЕТЕ от 0 до 11,99 години на ДОПЪЛНИТЕЛНО ЛЕГЛО с 2 ВЪЗРАСТНИ безплатно
ДЕТЕ от 12 до 17,99 години на ДОПЪЛНИТЕЛНО ЛЕГЛО с 2 ВЪЗРАСТНИ –
50лв. на ден
ДЕТЕ от 0 до 11,99 години на РЕДОВНО ЛЕГЛО с 1 ВЪЗРАСТЕН - безплатно
ДЕТЕ от 12 до 17,99 години на РЕДОВНО ЛЕГЛО с 1 ВЪЗРАСТЕН – 70лв. на
ден
3ти ВЪЗРАСТЕН на ДОПЪЛНИТЕЛНО ЛЕГЛО – 90лв. на ден
ЕДИНИЧНО НАСТАНЯВАНЕ В ДВОЙНА СТАЯ - 75% от цената на
помещението

Забележка: Хотелът си запазва правото на промени по пакета.

