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              НОВОГОДИШНИ ПАКЕТИ С ПРАЗНИЧНА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ 
 

                            Брой нощувки 

Настаняване Три Четири 

 Двойна стая   алпийски стил 288 лв. 340 лв. 

 Двойна стая   стандарт 

 Студио  алпийски стил 318 лв. 380 лв. 

 Студио 474 лв. 538 лв. 

 Апартамент 504 лв. 602 лв. 

 Апартамент с джакузи 564 лв. 680 лв. 

 
Цените са на човек и включват: 
*  Нощувка 
*  Закуска  на блок маса  
*  Куверт за празнична Новогодишна вечеря  
*  Празнична програма с много веселие, музика на живо и Новогодишна томбола с награди   
*  Късна закуска на 01.01.15 г. 

 
     И ОЩЕ: 

*  Подаръци за най-малките гости 
*  Ползване на топъл  релакс басейн, сауна и парна баня в СПА центъра на хотела  
*  Охраняем паркинг 
*  Високоскоростен WiFi  интернет 
*  Късно освобождаване 

 
Условия за резервация 
За потвърдена резервация се счита направена  резервация с платена авансова  
вноска в размер на 50 % от цената на пакета в петдневен срок. 
Остатъкът от сумата се заплаща до 15.12.14 г. 

 
Анулации 
До 20 дни преди датата на настаняване – без неустойка. 
От  20-я до 14-я ден преди датата на настаняване – неустойка в размер на 30 % от цената  
на пакета. 
От 14-я  до 7-я ден преди датата на настаняване – неустойка в размер на 50% от цената  
на пакета.  
По малко от 7 дни преди датата на настаняване – неустойка в размер на 100 % . 
 

 
 Деца до 3 г. се настаняват и хранят безплатно. 

 Настаняване на дете от 3 до 12 г. на допълнително легло: 50% отстъпка от пакетната цена. 

 Настаняване на трети възрастен в двойна стая: 30% отстъпка от пакетната цена. 

 Настаняване на трети  и четвърти човек в студиата и апартаментите – доплащат  се само кувертите. 

 Доплащане на единична стая: 50 лв./вечер. 

 Новогодишен куверт за възрастен  - 100 лв. 

 Новогодишен куверт за деца  - 70 лв.     
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