
 

 

 
 

 3 нощувки, НВ  4 нощувки, НВ 5 нощувки, НВ 

 Единична стая с балкон (цената е за 1 човек) 243,00 лв  318,00 лв 390,00 лв 

 Единична стая без балкон (цената е за 1 човек) 229,50 лв 300,00 лв 367,50 лв 

 Двойна стая с балкон (цената е за 2 човека) 378,00 лв  496,00 лв 610,00 лв 

 Двойна стая без балкон (цената е за 2 човека) 351,00 лв 460,00 лв 565,00 лв 

 Студио с балкон (цената е за 2 човека) 405,00 лв  532,00 лв 655,00 лв 

 Студио без балкон (цената е за 2 човека) 378,00 лв 496,00 лв 610,00 лв 

 Едноспален апартамент с балкон  
 (цената е за 2 човека) 

432,00 лв  568,00 лв 700,00 лв 

 Двуспален апартамент с балкон  
 (цената е за 4 човека) 

702,00 лв  928,00 лв 1150,00 лв 

 Допълнително легло възрастни 121,50 лв  162,00 лв 202,50 лв 

 Допълнително легло дете от 4 до 11,99 г. в стая 
 студио и двуспален апартамент 81,00 лв  108,00 лв 135,00 лв 

 Допълнително легло дете от 4 до 11,99 г. в 
 едноспален апартамент 

54,00 лв  72,00 лв 90,00 лв 

 Допълнителното легло е разтегателен диван или фотьойл. 
 
Цените не са валидни през почивни дни,ученически ваканции и официални празници. 
 
Делничният пакет е за 3/4/5 нощувки в дните от неделя до четвъртък и включва: 
• Съответния брой нощувки; 
• закуска на блок-маса; 
• вечеря на блок-маса или по сет меню без напитки; 
• ползване на термален СПА център: два вътрешни басейна с минерална вода с температура на водата +31°С и +35°С, джакузи, 

сауна, парна баня, турска баня, японска баня, ледена стая, фитнес, зона за релакс; 
•  20% отстъпка от стойността на масажите и терапиите в СПА центъра; 

        + 1 процедура в СПА капсула – 15 мин. /за лица над 18 години/ - при 3 нощувки; 
        + 1 частичен масаж /по избор/ - 15 мин. /за лица над 18 години/ - при 4 нощувки; 
        + 1 процедура с душ Виши – 15 мин. /за лица над 18 години/ - при 5 нощувки; 

• ползване на комбинирана спортна площадка (тенис, волейбол, баскетбол, футбол); 
• WiFi в целия хотел; 
• сейф за лаптоп във всяка стая; 
• кошарка за бебета в стаята и столчета за бебета в ресторанта (до изчерпване на наличните количества); 
• неохраняем паркинг с видеонаблюдение; 
• транспорт до и от начална станция на лифта през ски-сезона; 
• туристическа такса и ДДС. 
 
За гарантиране на резервацията се изисква авансово плащане в размер на 50%. 
 
Деца до 4 г. на допълнително легло се настаняват безплатно. 
Деца до 12 г. на редовно легло заплащат цена за възрастен. На деца до 12 г. не се предоставя халат. 
Настаняването в стаите е след 14:00, освобождаването на стаите е до 12:00. 
Ранно настаняване. При наличие на свободни стаи. Настаняване от 8.00 до 14.00 - 50% от цената за нощувка, за настаняване 
преди 8.00 се заплаща цена за цяла нощувка. 
Късно освобождаване. При наличие на свободни стаи. Освобождаване от 12.00 до 18.00 - 50% от цената за нощувка. След 18.00 
се начислява цена за цяла нощувка. 
Топки, тенис ракети и тенис машина - съгласно ценоразписа на хотела. 
 
Хотелът си запазва правото при промяна на икономическите условия да прави промяна на съответните цени. 

Делничен пакет „Спорт и релакс” 
от 08.03.2020 до 16.07.2020 г. 

 


