
 
 

 

 

 

ПАКЕТ „НОВА ГОДИНА 2019/2020” 

  28, 29, 30.12 И 31.12.2019г.  
 

Настаняване 
3 нощувки 

/29.12.2019-01.01.2020/ 

4 нощувки 

/28.12.2019-01.01.2020/ 

Единична стая с балкон 

/ цената е за един човек / 
720.00 лв 830.00 лв 

Единична стая без балкон 

/ цената е за един човек / 
690.00 лв 795.00 лв 

Двойна стая с балкон 

/ цената е за двама / 
1140.00 лв 1318.00 лв 

Двойна стая без балкон 

/ цената е за двама / 
1080.00 лв 1248.00 лв 

Студио с балкон 

/ цената е за двама / 
1170.00 лв 1358.00 лв 

Студио без балкон 

/ цената е за двама / 
1110.00 лв 1288.00 лв 

Едноспален апартамент с балкон 

/ цената е за двама / 
1230.00 лв 1436.00 лв 

Едноспален апартамент без балкон 

/ цената е за двама / 
1170.00 лв 1366.00 лв 

Двуспален апартамент с балкон /изглед Пирин/ 

/ цената е за 2 възр. + 2 деца / 
1780.00 лв 2100.00 лв 

Двуспален апартамент с балкон 

/ цената е за 2 възр. + 2 деца / 
1720.00 лв 2020.00 лв 

Двуспален апартамент с балкон /изглед Пирин/ 

/ цената е за 4 възрастни / 
1920.00 лв 2240.00 лв 

Двуспален апартамент с балкон 

/ цената е за 4 възрастни / 
1860.00 лв 2160.00 лв 

Допълнително легло възрастни 
360.00 лв 420.00 лв 

Допълнително легло дете 4 – 11,99 г. 
230.00 лв 270.00 лв 

 

Допълнително легло е разтегателен диван или фотьойл. 
         Цените включват:  

- 3 /4 нощувки със закуски, 2 /3 вечери на блок маса; 

- Новогодишна вечеря с празнична програма; 

- СПА пакет (два минерални басейна, джакузи, сауна, парна баня, турска баня, ледена стая, 

японска баня, ледено ведро, фитнес, релакс зона); 

- транспорт до начална станция на кабинков лифт гр.Банско, паркинг, WiFi, курортна такса, ДДС. 

Деца до 3,99 г. се настаняват безплатно, но нямат място в ресторанта в празничната вечер.  

Деца от 4 до 11,99 г. на редовно легло заплащат цена за възрастен. 

Деца от 4 до 11,99 г. на допълнително легло заплащат съгласно ценовата оферта. 

 

  За потвърждаване на резервацията се изисква авансово плащане в размер на 50% от сумата по 

пакета в 5-дневен срок. При неспазване на срока за плащане резервацията се анулира. 

Депозит по резервация, анулирана след 10 декември 2019 г., не подлежи на възстановяване. 
 

Хотелът си запазва правото при промяна на икономическите условия да прави промяна на съответните цени. 


