ULTRA ALL INCLUSIVE 24+

/офертата важи за периоди: 01.06 – 30.11.2021 г./
❖ 10% от посочените цени до 15 дни преди настаняване
❖ 10% за резервации направени до 31.05.2021
❖ 6=7
01.06- 30.06
16.09- 31.10

Настаняване

Минимален брой
нощувки

01.07-15.09
01.11-30.11

2

2

3

3

Цени НеделяЧетвъртък

Цени
Петък-Събота

Цени НеделяЧетвъртък

Цени
Петък-Събота

Двойна
Луксозна стая
2+0

99.00лв.

109.00лв.

109.00лв.

119.00лв.

Едноспален
апартамент
2+0

119.00лв.

129.00лв.

129.00лв..

139.00лв.

Двойна
Екзекютив стая
2+0

119.00лв.

129.00лв.

129.00лв..

139.00лв.

Двуспален
апартамент
4+0

99.00лв.

109.00лв.

109.00лв.

119.00лв.

Единично
настаняване

178.20лв.

196.20лв

196.20лв

214.20лв

Деца от 0г. до
11.99г
Трети възрастен
на доп. Легло в
Едноспален
апартамент

безплатно

безплатно

70%

70%
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Хранене
•

07:30-10:00 - Закуска All day Restaurant – разнообразие от топли и студени ястия, солени и сладки
закуски, английска закуска, яйчни специалитети, разнообразни млечни продукти, студени колбаси и
сирена, селекция от хлебни изделия, шоу кук с разнообразни топли палачинки и гофрети, зърнени
храни и варива, пресни сезонни и сушени плодове, селекция от плодови конфитюри, различни видове
топинги, свежи зеленчуци, ядки, диетична секция

•

10:00-12:30- Късна закуска Лаундж бар - топли и студени закуски, сандвичи, сезонни плодове,
дребни сладки, соленки, диетична секция

•

12:30-15:00 - Обяд All day Restaurant – избор от свежи витаминозни салати и супи, богато
разнообрази от ястия на българската и международна кухня, вегетариански и месни блюда, паста,
детско меню, селекция от хлебни изделия, сладък бюфет с разнообразие от десерти, пресни сезонни
плодове

•

15:00-18:30 - Снак Лаундж бар– следобедни закуски, топли и студени закуски, сезонни плодове,
сандвичи, пици, дребни сладки, соленки, сладък бюфет с домашно приготвени десерти, диетична
секция

•

10:00-18:30 - Снак пуул бар - сезонни плодове, топли и студени закуски, американски палачинки,
сандвичи, пици, дребни сладки и соленки, пуканки, сладолед

•

18:30-22:00 - Вечеря All day Restaurant - избор от свежи витаминозни салати и супи, богато
разнообрази от ястия на българската и международна кухня, специални тематични вечери – българска,
азиатска, италианска, мексиканска, средиземноморска, балканска, вегетариански и месни блюда,
паста, детско меню, селекция от хлебни изделия, сладък бюфет с разнообразие от десерти, диетична
секция, пресни сезонни плодове

•

22:00-07:30 - Среднощен бюфет Лаундж бар - дребни сладки и соленки, сезонни плодове, сандвичи,
зърнени закуски, диетична секция.

Напитки
•

10:00-00:00- Лоби Бар – топли и безалкохолни напитки, сокове, вода, местни алкохолни напитки, вино
и бира

•

00:00-00:00- Лаундж бар- топли и безалкохолни напитки, сокове, вода

•

10:00-02:00- Лаундж бар - Местни алкохолни напитки бира и вино

•

10:00-18:30 – Пуул бар – топли и безалкохолни напитки, сокове, вода, местни алкохолни напитки,
коктейли и сладолед

•

09:00-21:00 – СПА център – плодови и билкови чайове и вода

•

10:00-22:00- Welcome drink
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•

По време на основните хранения - All day restaurant – топли и безалкохолни напитки, сокове, вода,
местни алкохолни напитки, бира и вино, сладолед

В цената се включва:
✓ Wi-fi на територията на хотела;
✓ Мини бар –пакет напитки;
✓ Бебешка кошара;
✓ Детски кът;
✓ Целодневна анимация за деца и възрастни;
✓ Детска дискотека;
✓ Органзиирани походи в планината и посещения на местни забележителности;
✓ Паркинг около хотела;
✓ Ползване на СПА услуги: арома сауна, финландска сауна,солна сауна, парна баня, панорамна парна
баня, алпийски релакс, шоково ведро, лакониум, релакс зона, джакузи и вътрешен АКВАТОНИЧЕН
басейн, детски басейн, шоков басейн;
✓ Обновена фитнес зала от веригата Pulse Fitness & SPA,;
✓ Външен басейн – шезлонг и чадър около басейна;
✓ 10% комисион за ТО
В цената не се включва:
✓ Местен туристически данък в размер на 1,10лв на вечер на човек

Допълнителни услуги срещу заплащане:
✓
✓
✓
✓
✓

Допълнителни активности: риболов, езда, посещение на Fun Park Bansko, излети на открито и други.
Химическо чистене
Масажи
Паркинг пред хотела
Детски слотове

***Цените са валидни при престой от минимум 2 нощувки/ 3 нощувки зависимост от периода.
***Цените не са валидни по време на официални, национални и регионални празници.
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Срокове за плащане

Условия за анулации

100% плащане до 3дни преди датата на настаняване ;

⮚ Анулации
до 2 дни преди датата на
настаняване се задържа 100% неустойка.
⮚ Неявяване без предизвестие – 100%
неустойка;
⮚ При невъзможност за настаняване поради
заболяване с Коронавирус (Covid-19),
хотелът ще възстанови заплатената сума по
резервацията до 30 дни след датата на
настаняване,
при
предоставяне
на
положителен PCR-тест направен максимум
14 дни преди датата на настаняване.

Всички анулации и промени
представени в писмен вид.

трябва

да

са

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
•

•
•

•
•
•
•

•

Поради ситуацията с Коронавируса (COVID -19) мястото за настаняване, запазва правото си да прави
промени по организацията, реда и условията на ползване на допълнителните обекти в комплекса, а
именно – ресторант, лоби бар, лондж бар, спа център с всички прилежащи съоръжения, външен басейн
и плаж, фитнес зала от веригата Pulse Fitness & SPA
Поради ситуацията с Корнавируса (COVID-19) в момента това място за настаняване не приема гости от
определени държави.
В отговор на Коронавируса (COVID-19) това място за настаняване може да изиска допълнителна
документация от гостите за потвърждаване на самоличността, маршрута на пътуването и друга важна
информация.
В отговор на Коронавируса (COVID-19) в момента в това място за настаняване са в сила допълнителни
мерки за безопасност и хигиенизиране.
Услугите, свързани с храната и напитките в това място за настаняване, може да не са налични или да са
ограничени поради ситуацията с Коронавируса (COVID-19).
В резултат на Коронавируса (COVID-19) това място за настаняване временно е преустановило
трансферните си услуги.
Поради ситуацията с Коронавируса (COVID-19) това място за настаняване е взело мерки за
предпазване на гостите и персонала, съобразно всички изисквания на Министерството на
Здравеопазването. Определени услуги и удобства може да не са налични или да бъдат разредени в
резултат на това.
Спа центърът с всички прилежащи съоръжени, фитнес съоръженията, игрална зала Монте Карло,
детски център, лоби и лоундж бар в това място за настаняване, ще функционират съобразно
изискванията и въведените наредби от Министерството на Здравеопазването, свързани с Коронавируса
(COVID-19).
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