Тел: 0700 44 800 http://www.grandhotelsvetivlas.bg/, e-mail: reservations@grandhotelsvetivlas.bg

TOP OFFER GRAND HOTEL SVETI VLAS
/офертата важи за периоди:23.04.2018 г. – 30.10.2018 г./

Настаняване

23.04-30.04

01.05-0906.

10.06-05.07

06.07-26.08

01.10-30.10

11.09-30.09

27.08-10.09

Минимален брой
нощувки

3

3

3

5

Двойна Делукс
стая 2+0

70лв.

80лв.

95лв.

115лв.

Двойна Делукс
стая с частичен
изглед море 2+1

75лв.

85лв.

105лв.

125лв.

Двойна Делукс
стая с гледка
море/басейн 2+1

85лв.

95лв.

115лв.

135лв.

Фамилна стая

75лв.

85лв.

105лв.

125лв.

Единично
настаняване

135лв.

144лв.

189лв.

225лв.

Деца от 0г.до
5,99г.

безплатно

безплатно

безплатно

безплатно

Деца от 6г. до
11,99г

50% от цената на
редовноплащащ

50% от цената на
редовноплащащ

50% от цената на
редовноплащащ

50% от цената на
редовноплащащ
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Цените са на човек, на ден и включват:
 Изхранване на база закуска, обяд и вечеря ;
 Нощувки, курортна такса и 9% ДДС;
 Wi-fi на територията на хотела;
 Ползване на СПА услуги: арома сауна, финландска сауна, инфрачервена сауна, солна
сауна, парна баня, панорамна парна баня, шоково ведро, лакониум, релакс зона,
джакузи и вътрешен АКВАТОНИЧЕН басейн, детски басейн, шоков басейн; Нова
фитнес зала от веригата Pulse.
 Ползване на външния басейн според климатичните условия.

FB програмата включва:


Закуска: 07:30 – 10:30 /основен ресторант/



Обяд: 12:00 – 14:00 /основен ресторант/



Вечеря: 18:30 – 22:30 /основен ресторант/

*** ПРОГРАМАТА ЗАПОЧВА С ОБЯД В ДЕНЯ НА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЪРШВА С
ЗАКУСКА В ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТАЯТА.
***Цените са валидни при престой от минимум 3 нощувки /5 нощувки зависимост от периода.
***Цените не са валидни по време на официални, национални и регионални празници.
***Изисква се депозит в размер на 50% при резервация и доплащане на остатъка от сумата 7
дни преди настаняване в слаб сезон и 14 дни преди настаняване в силен сезон
*** В случай,че при настаняване има несъответствие при направената резервация,хотелът
си запазва правото да откаже настаняване.

За резервации: телефон: 0700 44 800,
e-mail: reservations@grandhotelsvetivlas.bg

