ПАКЕТНИ ЦЕНИ – СЕПТЕМВРИЙСКИ ПРАЗНИЦИ 2018 г. / 21.09.2018г. –
24.09.2018г. вкл./
А. Настаняване – цена на човек :
Вид настаняване:
2 дни
3 дни
4 дни
на база НВ /нощувка+закуска+вечеря/
/2нощувки/ /3нощувки/ /4нощувки/
1.Двойна стая с две отделни легла – цена за човек,
113.00 лева
166.00 лева
218.00 лева
при настаняване на 2-ма души
2.Апартамент със спалня и хол – цена за човек, при
125.00 лева
184.00 лева
242.00 лева
настаняване на 2-ма души
3.Мезонет с две стаи / спалня и стая с две отделни
113.00 лева
166.00 лева
218.00 лева
легла / – цена за човек, при настаняване на 4-ма
души
4.Двойна за единична стая – цена за човек, при
150.00 лева
221.00 лева
290.00 лева
настаняване на 1 човек в стая за двама
Б. Доплащане:
2 нощувки
3 нощувки
4 нощувки
Деца до 4 г. на допълнително легло в стая с двама
безплатно
безплатно
безплатно
пълноплащащи / без включена празнична вечеря /
Деца от 4 до 6 год. на допълнително легло в стая с
12.00 лева
18.00 лева
24.00 лева
двама пълноплащащи – на база НВ
Деца от 6 до 14 години на допълнително легло в
58.00 лева
87.00 лева
116.00 лева
стая с двама пълноплащащи – на база НВ
Деца от 6 до 14 години на редовно легло – на база
80.00 лева
120.00 лева
160.00 лева
НВ
Възрастен на допълнително легло в стая с двама
86.00 лева
129.00 лева
172.00 лева
пълноплащащи – на база НВ
В. Цените са НА ЧОВЕК и включват:
1. Съответния брой нощувки със закуски и вечери на блок-маса
2. Безплатно ползване на вътрешен басейн, външен басейн /при подходящи метеорологични
условия/ и джакузи с минерална вода, сауна, шезлонг, парна баня, контрастен душ и фитнес
3.Безплатно ползване на вътрешен и външен детски кът
4. Безжичен интернет във всички общи части и в стаите, охраняем паркинг, туристическа
застраховка, туристическа такса и ДДС

