Новогодишна оферта
29.12.2020

– 03.01.2021

При резервация до 30.11.2020г. ние Ви подаряваме:
3 или 4 вечери на блок маса
Новогодишна Празнична вечеря с богата програма на 31.12.2020г
Тип помещение

Настаняване

Двойна
Луксозна стая
Двойна
Екзекютив стая
Едноспален
апартамент
Двуспален
апартамент

При двама
настанени
При двама
настанени
При двама
настанени
При четирима
настанени

Дете от 6 – 11.99г

-

Дете на 12 навършени
години или трети
възрастен настанен на
допълнително легло
Новогодишна
Празнична вечеря

Цена при мин. 3
нощувки
/ на ПОМЕЩЕНИЕ на
вечер /

Цена при мин. 4 нощувки
/ на ПОМЕЩЕНИЕ на
вечер /

399 лв.

369 лв

419 лв.

389 лв.

419 лв

389 лв

799 лв

739 лв

50% от цената на
възрастен

50% от цената на възрастен

70% от цената на
възрастен

70% от цената на възрастен

Цена за възрастен- 100€
Цена за дете от 6г до 11,99г – 50€

 Новогодишната Празнична вечеря се заплаща задължително

Цените са за помещение на вечер и включват:
⮚ Съответния брой нощувки;
⮚ Закуски на блок маса;
⮚ Новогодишен брънч на 01.01.2021г от 10:00часа в основен ресторант на блок маса;
⮚ Ползване услугите на SPA CENTER: арома сауна, финландска сауна, инфрачервена сауна, солна сауна, парна баня, панорамна
парна баня, шоково ведро, лакониум, релакс зона, джакузи и вътрешен АКВАТОНИЧЕН басейн, детски басейн, шоков басейн;
фитнес зала от веригата Pulse Fitness&Spa;
⮚ Гардероб за персонална ски екипировка ;
⮚ Транспорт от/до хотела и до/от първа лифт станция ;
⮚ Застраховка;
⮚ 9% ДДС.
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Новогодишната празнична вечеря включва
Богата празнична вечеря на блок маса
Пакет напитки в новогодишната вечер – ½ бутилка вино, 50гр ракия, 1 безалкохолна напитка или 1 минерална вода 330мл
Парти с изненади
Празнично-развлекателна програма с топ изпълнители от българската сцена
Наздравица с шампанско и заря в Новогодишната нощ

***ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА КУРОРТНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 1,10 ЛВ НА ЧОВЕК НА ДЕН

Срокове за плащане

За направени резервации до 30.11.2020г:

50% плащане до 14 работни дни преди пристигане
и с писмено потвърждение на резервация от страна на хотел
50% плащане до 7 дни преди пристигане.

Условия за анулации

⮚ Анулации до 30.11.2020г.без неустойка.
⮚ Анулация 14 дни преди настаняване- се заплаща
сумата за 1 пълна нощувка;
⮚ Анулация 7 дни преди настаняване – 100%
неустойка;
⮚ Неявяване без предизвестие – 100% неустойка;
⮚ При невъзможност за настаняване поради
заболяване с Коронавирус (Covid-19), хотелът ще
възстанови заплатената сума по резервацията до
30 дни след датата на настаняване, при
предоставяне на положителен PCR-тест направен
максимум 14 дни преди датата на настаняване.

Всички анулации и промени трябва да са представени в
писмен вид.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

●

●
●
●

Поради ситуацията с Коронавируса (COVID -19) мястото за настаняване, запазва правото си да прави промени по организацията, реда и
условията на ползване на допълнителните обекти в комплекса, а именно – ресторант, Лоби бар, Лондж бар, СПА център с всички
прилежащи съоръжения, външен басейн и плаж, фитнес зала от веригата Pulse Fitness & SPA
Поради ситуацията с Коронавируса (COVID-19) в момента това място за настаняване не приема гости от определени държави.
В отговор на Коронавируса (COVID-19) това място за настаняване може да изиска допълнителна документация от гостите за потвърждаване
на самоличността, маршрута на пътуването и друга важна информация.
В отговор на Коронавируса (COVID-19) в момента в това място за настаняване са в сила допълнителни мерки за безопасност и
хигиенизиране.

●
●
●

●

Услугите, свързани с храната и напитките в това място за настаняване, може да не са налични или да са ограничени
поради ситуацията с Коронавируса (COVID-19).
В резултат на Коронавируса (COVID-19) това място за настаняване временно е преустановило трансферните си услуги.
Поради ситуацията с Коронавируса (COVID-19) това място за настаняване е взело мерки за предпазване
на гостите и персонала, съобразно всички изисквания на Министерството на Здравеопазването.
Определени услуги и удобства може да не са налични или да бъдат разредени в резултат на това.
Спа центърът с всички прилежащи съоръжени, фитнес съоръженията, игрална зала Монте Карло, детски център, лоби и лоундж бар в това
място за настаняване, ще функционират съобразно изискванията и въведените наредби от Министерството на Здравеопазването, свързани с
Коронавируса (COVID-19).

