Варна, бул. Мария Луиза 7, тел. 052 699 882

ЕДНА РАЗЛИЧНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ В ХОТЕЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, БАНСКО
Специална оферта за периода 22 май – 30 септември 2017
47,00 лева на човек със закуска и вечеря*
57,00 лева на човек със закуска, обяд и вечеря*
Цената е на човек, настанен в двойна стая на база нощувка с включена закуска и вечеря или закуска, обяд и
вечеря, ползване на СПА центъра в хотела /голям закрит басейн с естествена светлина, класическа сауна,
инфрачервена сауна, парна баня, турска баня, ледена стая, зала за релакс, джакузи, паркинг, интернет, безплатен
достъп до стая за бебешка грижа, 9 % ДДС.
Бонус:
Безплатно ползване на велосипед за два часа /при предварителна заявка/
10% отстъпка от свободна консумация в механа „Чанове“.
Доплащания:
Доплащане за 3-ти възрастен на допълнително легло: 30 лева на нощувка на база НВ/ 40 лева на нощувка на база
FB.
Доплащане за дете от 6 до 12 г. на допълнително легло: 15 лева на нощувка на база HB/ 20 лева на нощувка на
база FB.
Единично настаняване: 25 лева доплащане към цената на човек в двойна стая.
1 възрастен и дете от 6 до 12 г. на редовно легло: 30% отстъпка от пакетната цена за Двойна стая.
Деца до 6 г. се настаняват и изхранват безплатно.
*Закуска, обяд и вечеря се организират на блок маса при минимална заетост на хотела от 35 души*

Специална оферта за периода 22 май – 30 септември 2017 при мин 5 нощувки
42,00 лева на човек със закуска и вечеря в двойна стая*
50,00 лева на човек със закуска и вечеря в апартамент*
Цената е на човек, настанен в двойна стая или фамилен апартамент при минимум 5 нощувки на база нощувка с
включена закуска и вечеря, ползване на СПА центъра в хотела /голям закрит басейн с естествена светлина,
класическа сауна, инфрачервена сауна, парна баня, турска баня, ледена стая, зала за релакс, джакузи, паркинг,
интернет, безплатен достъп до стая за бебешка грижа, 9 % ДДС.
Бонус:
Безплатно ползване на велосипед за два часа /при предварителна заявка/
10% отстъпка от свободна консумация в механа „Чанове“.
Доплащания:
Доплащане за 3-ти възрастен на допълнително легло: 30 лева на нощувка на база НВ/
Доплащане за дете от 6 до 12 г. на допълнително легло: 15 лева на нощувка на база HB/
Единично настаняване: 25 лева доплащане към цената на човек в двойна стая.
1 възрастен и дете от 6 до 12 г. на редовно легло: 30% отстъпка от пакетната цена за Двойна стая.
Деца до 6 г. се настаняват и изхранват безплатно.
*Закуска, обяд и вечеря се организират на блок маса при минимална заетост на хотела от 35 души*

