ЛЕТНИ ПАКЕТИ 01.06.2020 – 27.09.2020
Тип Стая

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

Уикенд пакет
2 нощувки
/петък-неделя/
398
436
358
502
578
918

01.06.2020 – 27.09.2020
Уикенд пакет
Пакет
3 нощувки
5 нощувки
/петък-неделя/
570
925
627
1020
510
825
726
1185
840
1375
1320
2150

Пакет
7+ нощувки
1295
1428
1155
1624
1890
2940

Доплащане за стая с изглед към морето: BGN 20.00 на стая, на вечер
Доплащане за вечеря: BGN 34.00 за възрастен/ на вечер;
Вечеря: 3-степенно меню, без включени напитки /Доплащане за вечеря за дете: BGN
17 .00 за дете 2-11.99 г. / на вечер
Посочените цени са пакетни, за помещение, в лева и включват:
- Съответния брой нощувки и закуски;
- Ползване на външен басейн и плажна зона
- Безплатен паркинг
- Всички такси и ДДС.
Всички предлагани към настоящия момент услуги на територията на Гранд Хотел и
СПА Приморец, са изцяло съобразени с действащите държавни разпоредби и
необходимите мерки за сигурност, с цел ограничаване на разпространението на
COVID-19. Поради тази причина, част от стандартно предлаганите услуги могат да
бъдат видоизменени или ограничени!
ОБЩИ УСЛОВИЯ И НАМАЛЕНИЯ
Намаления
%
Деца /0-1.99 г./
100
Дете / 2-5.99 г. / настанено с 2-ма възрастни на допълнително легло
в делукс стая или апартамент джуниър или екзекютив
100
Деца /6 – 11.99 г./ настанени с 2-ма възрастни на допълнително
легло в делукс стая или апартамент джуниър или екзекютив
50
3-ти възрастен в Апартамент
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.
GRAND HOTEL & SPA PRIMORETZ, 2, Al. Batenberg Str., Burgas, Bulgaria
Tel: + 359 56 812345 / Fax: + 359 56 812346 / e-mail: info@hotelprimoretz.bg

• Посочените цени са валидни за периода 01.06.2020 – 27.09.2020 г.
• Късна Анулация: Анулация по-късно от 7 дни преди датата на пристигане – 50 %
неустойка
• Плащане: 50 % предплащане или гаранция с карта, при потвърждение на
резервацията. Доплащане при настаняване на клиентите.
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