СТАНДАРТНИ ЦЕНИ 2022
НАСТАНЯВАНЕ
Тип изхранване
Единична стая
(21 кв.м)
Икономична двойна
стая (21 кв.м)
Двойна стая
(33 кв.м)
Студио
(37 кв.м)
Студио с вана
(39 кв.м)

ЕДНА НОЩУВКА
(ПЕТЪК ИЛИ
СЪБОТА)

НВ

УИКЕНД ПАКЕТ ЗА 2 НОЩУВКИ
(ПЕТЪК И СЪБОТА)

НВ
165.00 лв.
219.00 лв.
249.00 лв.
269.00 лв.
274.00 лв.

ЦЕНА ПРИ 2 И
ПОВЕЧЕ НОЩУВКИ
(ОТ НЕДЕЛЯ ДО
ЧЕТВЪРТЪК)

НВ
270.00 лв.
(135.00 лв. /вечер)
388.00 лв.
(194.00 лв. /вечер)
438.00 лв.
(219.00 лв. /вечер)
468.00 лв.
(234.00 лв. /вечер)
478.00 лв.
(239.00 лв. /вечер)

ЕДНА НОЩУВКА
ДЕЛНИК
(ОТ НЕДЕЛЯ ДО
ЧЕТВЪРТЪК)

HB
120.00 лв.
на вечер
169.00 лв.
на вечер
184.00 лв.
на вечер
194.00 лв.
на вечер
204.00 лв.
на вечер

130.00 лв.
179.00 лв.
199.00 лв.
219.00 лв.
229.00 лв.

*Цените са валидни от 09.01.2022 г. до 30.06.2022 г.
*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 (с изключение на единичната стая) са за двама и включват: съответния брой нощувки, закуски и вечери на блок
маса(НВ), ползване на закрит минерален басейн в Гръцки стил с гейзер и джетове за масаж на тялото, открит минерален
басейн (сезонен), Римска баня, Инфрачервена кабина, Тепидариум с арома лампа от хималайска сол, Класическа сауна,
Контрастен хидромасажен душ, подводна гимнастика, Фитнес зала, паркинг,Wi-Fi, курортна такса, застраховка и ДДС.
Доплащания:
*Куверт за вечеря за трети възрастен: 25.00 лв. за блок маса.
*Куверт за вечеря за дете: 20.00 лв. за блок маса
*Деца до 5,99 г. се настаняват БЕЗПЛАТНО на разтегателен диван на база - нощувка със закуска-ВВ;
*Доплащане за деца от 6 г.-12 г.- 20.00 лв. на вечер за настаняване на разтегателен диван на база нощувка със закускаВВ;
* Доплащане за деца над 12 г. или трети възрастен - 40.00 лв. на вечер за настаняване на разтегателен диван на база
нощувка със закуска-ВВ.
*Цените НЕ важат по време на Официални почивни дни и Национални празници и сезон Лято.
*Хотелът запазва правото си за промяна на цените.
*Суми за заявени, но неизползвани нощувки се заплащат!
Резервации: всяка резервация се счита за потвърдена само след направено предплащане на част от сумата по
резервацията или на цялата сума.
Анулации: до 7 дни преди датата на настаняване – 0% неустойка; до 3 дни преди датата на настаняване – стойността
на 1-вата нощувка; по-малко от 3 дни – 100% от сумата на депозита.

