уикенд пакет "спа и релакс"
06.01.2017 – 31.05.2017
06.10.2017 – 17.12.2017

Тип Стая

Двойна стандартна стая
Двойна делукс стая
Единична стандартна стая
Апартамент Джуниър
Апартамент Екзекютив
Апартамент Гранд
/2 спални, до 4-ма възрастни/

Пакет
2 нощувки
418
456
377
522
598
926

Пакет
3 нощувки
574
632
526
736
862
1354

01.06.2017 – 05.10.2017
Пакет
2 нощувки
448
495
407
552
628
956

Пакет
3 нощувки
604
662
556
766
892
1384

Доплащане за комфорт спа и релакс уикенд пакет, вкючващ
вечеря или вечеря и паркинг: BGN 32.00 за възрастен / на вечер;
Вечеря: 3-степенно меню, без включени напитки;
Доплащане за вечеря за дете: BGN 16.00 за дете 2-11.99 г. / на вечер
Посочените цени за пакетни, за помещение, в лева и включват:

- Съответния брой нощувки и закуски;
- Ранно настаняване при пристигане от 10.00 ч. и късно освобождаване при

заминаване до 16.00 ч. / при възможност /;
- Kомплиментарен изглед море /при наличност към датата на настаняване/;
- Термално ползване на СПА център 6th Sense / вътрешен басейн, сауна,
арома сауна, парна баня, джакузи, релакс зона /;
- Допълнителен СПА пакет за всеки пълноплащащ: Уелнес масаж - 20 минути
и Кислороден бар - 10 минути;
- Всички такси и ДДС.
- 20 % отстъпка при закупуване на процедура „Радиочестотен Лифтинг”
в СПА център 6th Sense.
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Общи условия и намаления

Намаления

%
100

Деца /0-1.99 г./
Дете / 2-5.99 г. / настанено с 2-ма възрастни на допълнително легло в
делукс стая или апартамент джуниър или екзекютив
Деца /6 – 11.99 г./ настанени с 2-ма възрастни на допълнително
легло в делукс стая или апартамент джуниър или екзекютив
3-ти възрастен в Апартамент

100
50
15

Дете ( 2 – 5.99 год.) в Двойна стая с 1 възрастен се таксува като единично ползване
Дете (6 – 11.99 год.) в Двойна стая с 1 възрастен се таксува като двойно ползване
Намаленията са от пакетната цена на човек.
• Посочените цени са валидни за периода 06.01.2017 - 17.12.2017 и не са валидни за дните на
Национални празници.
• Късна Анулация: Анулация по-късно от 3 дни преди датата на пристигане – таксува се първата
нощувка; No-Show: Таксуват се първата и втората нощувка.
• Плащане: 50 % предплащане или гаранция с карта, при потвърждение на резервацията. Доплащане
на място, при настаняване.
• Хотелът си запазва правото на промени в цените.
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