ПАКЕТ ПРОМО ПАРАДАЙС
ВИД СТАЯ

ЦЕНИ 1 нощувка за
помещение на база
FB

ВИП СПА Студио

180

Апартамент

155

Студио

140

Двойна стая

96

Единична стая

70

Дете от 0.00 г. до 11.99 г.
храноден/
Деца над 12 г. / трети
възрастен / храноден

12
25

Цените са на помещение в български лева с ДДС и включват:
 Нощувка, закуска, обяд и вечеря, застраховка, туристически данък.
 Ползване на закрит топъл басейн /30-33 градуса/
 СПА – центъра на хотела - сауна, парна баня, турска баня, зона за релакс.
Хотела разполага още с
 Лятна площадка с директна връзка към СПА центъра за слънчеви бани
 Детски кът
 Игрище за баскетбол
 Wireless-интернет на територията на целия комплекс
 Охраняеми паркинги
ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАКУСКИТЕ, ОБЯДИТЕ И ВЕЧЕРИТЕ СА НА БЛОК МАСА ПРИ МИНИМУМ 20 ЧОВЕКА НАСТАНЕНИ
В ХОТЕЛА, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ИЗХРАНВАНИЯТА СА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕНО СЕТ МЕНЮ!!!
На Ваше разположение са още и богата гама от терапии и масажи по ценоразпис.






Деца от 0.00 г. до 11.99 г. се настаняват БЕЗПЛАТНО в стаята на родителите на база нощувка и доплащат съответната
сума посочена в таблицата за храноден.
Деца над 12 г. или трети възрастен настанени в двойна стая на допълнително легло, доплащат само посочената в
таблицата сума за храноден.
Цените на апартаментите и студиата са валидни за 2 възрастни. Деца до 12 години или трети възрастен настанен в тези
помещения, доплаща съответаната сума посочена в таблицата за храноден.
При настаняване на един възрастен и дете до 11.99 г. в една стая, същата се таксува като единична, а за детето се доплаща
само за храноден.
При заявени две и повече нощувки и освобождаване на стаята преждевременно се заплаща 50% неустойка от оставащата
дължима сума!
SPA HOTEL PARADISE**** МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРИРОДНИ И КУЛТУРНИ
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РЕГИОНА!

SPA HOTEL PARADISE**** си запазва правото да промена цените за специални
дати и официални празници!!!

