Една Приказна Коледа в Гранд Хотел и СПА Приморец
Ранни записвания:
10 % намаление от пакетните цени за настаняване
при записвания до 31.10.2017 година
Тип стая
Двойна стандартна стая
Двойна стандартна стая
1 възрастен + 1 дете
на 2-11.99 г.
Единична стандартна
стая
Двойна стая делукс
Двойна стая делукс
2 - ма възрст. + 1 дете
2-11.99 г.
Апартамент /2 PAX/
Апартамент
/2 възрст.+1 дете на
2-11.99 г./
Апартамент
/2възр.+2 деца на 211.99 г./
Апартамент
3-ма възрастни
*Апартамент
/3ма възр. + 1 дете на 211.99 г./
Апартамент Гранд
/с вкл. вечеря за 2 PAX/
Гранд апартамент
3ма възрастни или
2ма възр. + 2 деца
Гранд апартамент
3ма възрастни + 1 дете
на 2 – 11.99 г.
Гранд апартамент
4ма възрастни

Пакет 2
нощувки
488
414

Пакет 3
нощувки
668
568

Пакет 4
нощувки
828
704

410

570

716

534
668

732
915

910
1138

624
780

862
1078

1074
1343

936

1293

1611

889

1228

1530

1045

1444

1799

1010

1414

1774

1060

1464

1824

1085

1489

1849

1110

1514

1874



Доплащане изглед море – 30.00 BGN на стая, на вечер



Деца 0 - 1,99 г.: 100 % намаление / бебешка кошара е BGN15,00 на вечер

Посочените цени са пакетни, на стая, в лева и включват:










Съответния брой нощувки / задължителна нощувка на 25.12.2017 г. /
със закуски;
Празнична програма на 24-ти, Коледна вечеря с празнична програма
на 25-ти декември;
Ползване вътрешен басейн, сауна, арома сауна, парна баня, джакузи,
релакс зона;
Комплиментарен масаж с мед, канела и джинджифил и ароматен
билков чай;
Комплиментарен паркинг по време на престоя;
Всички такси и ДДС.
Доплащане за празнична вечеря на 24.12.2017 /по желание/ – BGN 40.00 за
възрастен / BGN 20.00 за деца 2-11.99 г.
Доплащане за полупансион на 23, 26, 27.12 /по желание/: BGN 30.00 на
вечер, за възрастен / BGN 20 на вечер, за дете 2-11.99 г.
Намаление за ранни записвания не се прилага към доплащанията за вечери и
СПА пакети.

Доплащане за СПА пакет „Усещане за Коледа“ в СПА и Уелнес център 6TH
SENSE – Подарете на Вашата половинка или поглезете себе си с вълшебна коледна
терапия само за 89 лв!
СПА Пакет „За Нея“




СПА Пакет „За Него“

Хидратираща терапия за лице –
20 мин.
Апаратен лимфен дренаж – 30
мин.
Хидромасажна вана с мляко и
канела – 20 мин.

o
Боди пилинг с бял мускус – 20
мин.
o
Хидромасажна вана с бял мускус –
20 мин.
o
Арома масаж с бял мускус – 25
мин.

Богата програма със забавления за всички гости!


Условия за плащане:



50 % от общата сума при потвърждение на резервацията; Останалите 50 % се
доплащат до 3 /три/ дни преди настаняване в хотела.



При записвания след 01.12.2017 г. – 100 % предплащане при потвърждение
на резервацията.



Резервацията се счита за потвърдена след получаване на дължимите суми.

