
 

                                                                                                                   
 
 

 

ООннллааййнн  ппааккеетт  ззаа  ррооддииттееллии  сс  ддееццаа--  77  нноощщууввккии  
 

Зима 20/21 

  

  
Пакетна цена -двойна стая-7 дни на база Нощувка със закуска- ВВ– 1300 лв. 

 
Пакетна цена – апартамент -7 дни на база Нощувка със закуска- ВВ– 1800 лв. 

 

Цените са  в ЛЕВА, на СТАЯ ИЛИ АПАРТАМЕНТ и включват:  

 ДДС, застраховка, курортна такса 

  Закуска (блок маса или сет меню) 

 Безплатно ползване на плувния басейн 

 Безплатно ползване на сауна и парна баня от 15.00 до 19.00 часа 

 Безплатен открит паркинг 

 Безплатен Интернет- Wi-Fi  

 Цената на двойната стая е валидна при настаняване на 2-ма възрастни + 1 дете(0-17.99 г.), 1 
възрастен + 1 дете( 0-17.99 г.)  или 1 възрастен + 2 деца( 0- 17.99 г.). 

 Цената на апартамента е валидна при настаняване на 2-ма възрастни + 1 дете(0-17.99 г.), 2- ма 
възрастни + 2 деца( 0-17.99 г.)  или 1 възрастен + 3 деца( 0- 17.99 г.). 

 15% отстъпка от допълнителната консумация в Лоби бара и ресторанта на хотела. 

  

  

ППррооммооццииооннааллннии  ццееннии  ппррии  1155  ииллии  3300  нноощщууввккии  
 

               Зима 20/21 
 

Пакетна цена -двойна стая-15 дни на база Нощувка със закуска- ВВ– 2700 лв. 
 

Пакетна цена-апартамент- 15 дни на база Нощувка със закуска- ВВ – 3750лв. 
 

Пакетна цена - двойна стая -30 дни на база Нощувка със закуска ВВ –5100 лв. 
 

Пакетна цена - апартамент-30 дни на база Нощувка със закуска ВВ–7200 лв. 
 
 

 

Цените са  в ЛЕВА, на СТАЯ ИЛИ АПАРТАМЕНТ и включват:  

 ДДС, застраховка, курортна такса 

  Закуска (блок маса или сет меню) 

 Безплатно ползване на плувния басейн 

 Безплатно ползване на сауна и парна баня от 15.00 до 19.00 часа 

 Безплатен открит паркинг 

 Безплатен Интернет- Wi-Fi  

 Цената на двойната стая е валидна при настаняване на 2-ма възрастни + 1 дете(0-17.99 г.), 1 
възрастен + 1 дете( 0-17.99 г.)  или 1 възрастен + 2 деца( 0- 17.99 г.). 

 Цената на апартамента е валидна при настаняване на 2-ма възрастни + 1 дете(0-17.99 г.), 2- ма 
възрастни + 2 деца( 0-17.99 г.)  или 1 възрастен + 3 деца( 0- 17.99 г.). 

 15% отстъпка от допълнителната консумация в Лоби бара и ресторанта на хотела. 

 



 

  

Условия:  
 

 Цените са валидни за периода 07.12.2020- 20.03.2021  г.( с изключение на периода 23.12.2020- 

3.01.2021(вкл). 

 

 
 


