великденски празници
/17-20 АПРИЛ 2020 г./

ОТСТЪПКА ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:

10 % ОТСТЪПКА ОТ ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 31.03.2020 г.
Настаняване
Двойна стандартна стая,
изглед град
/макс. настаняване 2-ма
възрастни/
Единична стандартна стая,
изглед град
Двойна делукс стая, изглед
град
/макс. настаняване 2+1/
Джуниър апартамент,
изглед град
/макс. настаняване 2+2 или
3+1/
Екзекютив апартамент,
изглед град
/макс. настаняване 2+2 или
3+1/

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК, В ЛЕВА
2 нощувки със
3 нощувки със
закуски и вечери
закуски и вечери
315.00
422.00

540.00

733.00

347.00

469.00

376.00

519.00

388.00

535.00

Доплащане за стая/апартамент с изглед към морето: 20 лв. на помещение, на вечер.

www.hotelprimoretz.bg

ОТСТЪПКА ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:

10 % ОТСТЪПКА ОТ ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 31.03.2020 г.
Настаняване
Апартамент Гранд
/цена за апартамент,
настаняване до 4
възрастни/
Премиерски
апартамент
/макс. настаняване 2ма възрастни/
Президентски
Апартамент
/цена за апартамент,
настаняване до 4
възрастни/

ПАКЕТНА ЦЕНА НА АПАРТАМЕНТ, В
ЛЕВА
1299.00

1750.00

1409.00

1988.00

2107.00

3024.00

ПАКЕТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧВАТ:
- Съответния брой нощувки, закуски и вечери;
- Боядисване на Великденски яйца на 18.04.2020 г. от 11.00 ч. в градината на
хотела;
- BBQ вечеря на 18.04.2020 г.;
- Традиционна великденска вечеря на 19.04.2020 г. с изпълнения на живо на Деси
Добрева
- Великденски брънч на 20.04.2020 г. /07.30 ч. – 12.30 ч./;
- Детска анимация /18.04.20 г. – 11.00 – 13.00 ч. и 19.30 ч. – 23.00 ч.; 19.04.20 г. –19.30
ч.– 23.00 ч./;
- СПА Пакет /ползване на вътрешен басейн, сауна, арома сауна, парна баня, джакузи,
солено езеро, релакс зона/;
- 10 % отстъпка от всички процедури в Балнео, СПА и Уелнес център 6th SENSE;
- Ползване на интернет, паркинг, всички такси и ДДС.

WWW.HOTELPRIMORETZ.BG
2 Al. Batenberg, Burgas 8000 / + 359 56 812345 / info@hotelprimoretz.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ И НАМАЛЕНИЯ:
Намаления
Деца /0-1.99 г./
Дете /2-5.99 г./ настанено с 2-ма възрастни на доп.легло в Делукс
стая или апартамент Джуниър или Eкзекютив
Дете/Деца /6–12.99 г./ настанени с 2-ма възрастни на доп.легло в
Делукс Стая или Апартамент Джуниър или Екзекютив
Дете /2-12.99 г./ настанено с 1 възрастен в Двойна Стандартна
Стая
3-ти възрастен в Апартамент

%
100
100
50
30
15

Настаняване на максимум 1 дете /до 12.99 г./ на допълнително легло в двойна
делукс стая.
Настаняване на до 2 деца /до 12.99 г./ на допълнителни легла в Апартаменти
Джуниър, Екзекютив.
Намаленията са от пакетната цена на човек.
УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ:
За резервации по ранни записвания: 50 % предплащане при потвърждение на
резервацията / 50 % при настаняване / Анулации без санкции: до 14 дни преди
пристигане / При късна анулация или непристигнал гост – неустойка в размер на 50 % от
сумата по резервацията
За всички останали резервации: 50 % предлащане до 7 дни преди пристигане / 50 %
при настаняване / Анулации без санкции: до 7 дни преди пристигане / При късна
анулация или непристигнал гост – неустойка в размер на 50 % от сумата по
резервацията
Само предплатени резервации се считат за гарантирани.

WWW.HOTELPRIMORETZ.BG
2 Al. Batenberg, Burgas 8000 / + 359 56 812345 / info@hotelprimoretz.bg

