Хотел Каменград
Нова Година 2021
Посрещнете Новата 2021 година в Сърцето на България!
2020 ни поднесе редица предизвикателства, и, трябва да признаем, не се случи съвсем като в очакванията ни от
Новогодишната нощ... Но 2021 ни предоставя 365 нови възможности за прекрасни вълнения, нека започнем Новата година
заедно на СПА в Панагюрище!
Пакети
от 30.12.2020г. до
03.01.2021г.

Настаняване на помещение

Пакет

3
4
нощувки нощувки*
Единична стандартна стая

1 възрастен
1 възрастен и
1 дете до

578 лв.

654 лв.

656 лв.

733 лв.

Двойна стандартна стая

1 155 лв. 1 308 лв.

Двойна луксозна стая

1 281 лв. 1 451 лв.

Апартамент лукс

HB + SPA

+ Новогодишна
вечеря и
Празничен брънч

на 01. януари
1 565 лв. 1 773 лв.

/наем за двама възрастни/
Дете до 5.99 г. на доп. легло в двойна стая
79 лв.

79 лв.

231 лв.

261 лв.

420 лв.

475 лв.

или дете 0‐11.99г. на доп легло в апартамент
Дете 6 ‐ 11.99 години

на доп. легло в двойна стая
Възрастен на доп. легло

в двойна стая или апартамент
Семеен пакет**
1 607 лв. 1 826 лв.
Цените са на помещение на стая или апартамент, за целия престой, и включват:
нощувка и закуска
2 или 3 стандартни вечери на блок маса
Новогодишна вечеря с празнична програма и напитка за „Добре дошли!” на 31. декември
Новогодишен брънч на 01.01.2021г. (от 10.00ч. до 14.00ч.)
Празнични активности за деца и възрастни
Специални детски менюта и изненади за най‐малките гости на хотела
Новогодишни подаръци за всички гости в хотела
SPA Inclusive пакет ‐ ползване на закрит плувен басейн, детски басейн с хидромасажен сектор, финландска и инфрачервена сауна,
билкова био‐сауна, парна баня, лакониум, джакузи, пътека на Кнайп, релакс зона, приключенски и контрастни душове, леден
сектор и фитнес
паркинг, високоскоростен интернет
застраховка, курортна такса, ДДС
двойна стандартна стая /настаняване на двама възрастни + единична
стандартна стая/настаняване на дете до 15.99г./
*Ранни записвания, валидни за пакет 4 нощувки:
5% отстъпка по ранно записване за резервации, постъпили до 31.10.2020г
Срокове за плащания и анулации:
50% от общата стойност до 5 работни дни след потвърждение на резервацията
Окончателно плащане: до 01.12.2020г.
Анулации на резервации без неустойки са възможни до 31.10.2020г.
При анулиране на резервация в периода 01.11‐9.12.2020г., се дължи неустойка в размер на 50% от стойността на резервацията.
При анулиране на резервация след 10.12.2020г. – се дължи неустойка в пълния размер на направената резервация.

