Уикенд пакет "Петък - Неделя"
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
388
426
348
492
568
896

Пакет
3 нощувки
544
602
497
696
822
1314

01.06.2017 – 05.10.2017
Пакет
2 нощувки
408
446
368
512
588
916

Пакет
3 нощувки
564
622
517
716
842
1334

Доплащане за Комфорт Уикенд пакет „Петък – Неделя”,
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 са 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 /;
- 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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weekend package "friday - sunday"
Room Types

Standard Double Room
Deluxe Double Room
Standard Single Room
Junior Apartment
Executive Apartment
Grand Apartment

06.01.2017 --- 31.05.2017
06.10.2017 --- 17.12.2017
Package
Package
2 nights
3 nights
278
198
217
602
177
254
252
357
291
422
460
674

01.06.2017 --- 05.10.2017
Package
2 nights
209
228
188
262
301
469

Package
3 nights
289
318
265
366
431
682

/2 bedrooms, till 4 adults/

Supplement for comfort weekend package „friday ---- sunday’’,
including dinner or dinner & parking place: EUR 16.00 per adult / per night;
Dinner: 3-course menu, excluding drinks;
Supplement for dinner per child / 2 --- 11.99 / year old: EUR 8.00 per night;
The package rates are in EURO pre room and include:

- The corresponding number of nights with breakfasts;
- Early check-in from / 10.00 am / and late check-out /until 4.00 pm / / upon availability /;
- Complimentary Sea view room / upon availability /;
- Thermal Package in 6th Sense SPA Center / Use of Indoor Swimming Pool, Outdoor Swimming
Pool / seasonal /, Sauna, Aroma Sauna, Steam Bath, Jacuzzi, Salt Bath, Relax Zone /;

- VAT and all taxes;
- 20 % discount from booking of „Radio Frequency Treatments’’ at 6th Sense SPA Center;
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General conditions and discounts

Discounts

%

Children / 0-1.99 years old /
Children / 2-5.99 years old / with 2 adults in Deluxe Double Room or
Junior Apartment or Executive Apartment
Children / 6 --- 11.99 years old / on extra bed with 2 adults in Deluxe
Double Room or Junior Apartment or Executive Apartment
3rd adult in Junior or Executive Apartment

100
100
50
15

Child / 2 --- 5.99 years old / with 1 adult in Double Room is charged as single use.
Child / 6 --- 11.99 years old / with 1 adult in Double Room is charged as double use.
The discounts are from the package price per person.
 The rates are valid in the period 06.01.2017 - 17.12.2017 / the rates are not valid during
National & International Holidays /.
 Late Cancellation: less than 3 days before arrival date - a cancellation fee equal to 1 --- night stay wo;;
apply; No-Show: a cancellation fee equal to 2 --- nights stay will apply.
 Payment conditions: 50 % prepayment or guaranty with credit / debit card, with confirmation. The final
payment at the reception upon check in. Only prepaid reservations are guaranteed.
 The hotel reserves the right to make changes in the rates.
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