КОЛЕДА
(от 23.12 до 27.12.2021)
ТИП ПОМЕЩЕНИЕ

Капацитет
на стаите

Икономична двойна стая

2+0

Двойна стая стандартна

2+1

Студио

2+2

3 нощувки с
включени
3 вечери (НВ)

4 нощувки с
включени
4 вечери (НВ)

671 лв.
719 лв.
779 лв.

842 лв.
898 лв.
978 лв.

*Хотелът разполага и с 3 бр. Арт студия, 1 бр. Едноспален апартамент,
1 бр. Фамилен апартамент, 1 бр. Фамилен апартамент лукс и 1 бр. Мезонет.
*Цените са за 2-ма в помещение и включват: 3/4 нощувки, 3/4 закуски, 3/4 вечери (на сет меню)
 24.12.2021 г. - Бъдни вечер - Традиционна вечеря с постни ястия,
 25.12.2021 г. - Празнична Коледна вечеря с фолклорна програмаансамбъл „Овчарска песен“ и „Дуо мелъди“
 26.12.2021 г. - Диджей парти
 Детска анимация за най-малките и Дядо Коледа
 Ползване на закрит минерален басейн 34⁰С гейзер и джетове за масаж на тялото,
външно минерално топило, инфра-ред кабина, римска баня,солна стая,
тепидариум с арома лампа от хималайска сол, контрастен хидромасажен душ, фитнес,
паркинг, WI-FY, застраховка и 9% ДДС.
 Всяко 1-во дете до 11,99 г. се настанява БЕЗПЛАТНО на база нощувка със закуска (ВВ)
*Доплащания за деца или 3-ти възрастен в Стандартна двойна стая или Студио
на база нощувка със закуска (ВВ):

Деца до 5.99 г.
2-ро дете от 6г. до 11.99 г.
Дете над 11.99 г.
или 3-ти възрастен

3 нощувки

4 нощувки

Безплатно
(на база ВВ)
60,00 лв.
(на база ВВ)
120,00 лв.
(на база ВВ)

Безплатно
(на база ВВ)
80,00 лв.
(на база ВВ)
160,00 лв.
(на база ВВ)

За ранни резервации -10% отстъпка до 30.11.2021г. (само при направен авансов превод в размер
на 20% от стойността на пакета).

АНУЛАЦИИ:
Без неустойка – до 30.11.2021 г. При анулация, направена след 30.11.2021 г., следва
неустойка в размер на преведеното капаро.
При налагане на забрана за работа на хотела, преведенаата сума ще бъде възстановена
на гостите.

