ПАКЕТ „ЗИМНА СПА § СКИ ВАКАНЦИЯ“
КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ
Валидност: 01.12.2020 – 22.12.2020 г. и 3.01. - 10.04.2021 г.

Резервирайте пакет „Зимна СПА § СКИ ваканция“ с включена отстъпка от
10% при минимум 2 нощувки през седмицата или 3 нощувки през уикенда
и се насладете на истински релакс, вкусна натурална храна, басейни и
СПА с минерална вода!

Бонус:

 10% отстъпка, включена в цената пакета
 Деца до 6.99 години се настаняват безплатно със закуска и вечеря
 Терапия с благородни камъни (1 процедура на възрастен по време на престоя) в

периода 1 – 22.12.20209 и 07.03.-10.04.2021 г.

ПАКЕТ „ЗИМНА СКИ § СПА ВАКАНЦИЯ“ (НВ)
(с включени закуски и вечери)

29.12.20 2.1.2021

03 9.01.2021

Мин. 4
нощ.

2 или 3
нощувки

2 или 3
нощувки

2 или 3
нощувки

289

374

231

210

197

221

332

430

265

252

237

Джуниър апартамент за 2-ма

255

382

495

305

289

272

Апартамент Делукс за 2-ма

293

440

569

351

333

313

ВИП ап. с тераса за 2-ма

351

527

683

421

399

375

503

473

Тип стая

01.12. 22.12.2020

23- 28.12.
2020

Мин. престой

2 или 3
нощувки

Мин. 3 нощ.

Стая Лукс за 2-ма

185

Стая Делукс с балкон за 2-ма

Настаняване в основната хотелска сграда

10.01 –
6.03.2021

7.03.10.04.2021

Настаняване в апартаменти във вили Вихрен
2-спален апартамент за 4-ма

443

665

860

531

Пакетните цени са в ЛЕВА за стая на вечер, при настаняване на 2-ма госта на
редовни легла, при мин. 3 нощувки уикенд или 2 нощувки неделя-четвъртък и
включват:

 Комфортни нощувки, богати закуски и превъзходни вечери с внимателно подбрани
ястия, приготвени с много любов по автентични рецепти с натурални продукти от нашите
ферми
 Безплатно ползване на Детски кът , предразполагащ малките ни гости към щури, и
занимателни игри под надзора на професионални детегледачки
 Безплатен достъп до термалната зона в СПА Център Катарино - вътрешен и външен басейн
с лечебна минерална вода с температура 34 градуса С, джакузи пещера, солна стая,
финландска сауна, кива сауна, инфрачервена сауна, арома парна баня, панорамна парна
баня, лакониум, приключенски душове, тепидариум, панорамна релакс зона с открита
камина, леден фонтан
 Открит паркинг до изчерпване на местата
 Безплатен WI-FI интернет в комплекса
 9% ДДС
 Цените за 2-спален апартамент във вила Вихрен са за настаняване на до 4
възрастни и 1 дете до 13,99 г.
 За гости на 31.12.2020 г. е задължително доплащането за куверт, който не е включен
в цената на пакета. За повече информация моля, вижте пакет „Нова година“

Доплащане: Цените не включват тур. такса 1.09 лв. на човек на вечер, която е
задължителна за всички гости
За скиори:
 закупуване на ски карти директно на рецепцията на Хотела
 Безплатни трансфери от/до началната станция на лифта в Банско по разписание
 Безплатно ползване на ски гардероб за съхранение на собствено или наето ски оборудване

Максимално настаняване / капацитет:

 Стая Лукс и стая Делукс – 2 възрастни + 1 дете до 13,99 г.
 Апартамент Джуниър и ап. Делукс – 2 възрастни + 2 деца до 13,99 г. или 3-ма
възр. + 1 дете до 13,99 г.
 ВИП апартамент - 2 възрастни + 1 дете до 3,99 г.
 2-спален апартамент във вила Вихрен - 4 възрастни и 1 дете до 13,99 г.

Политика за настаняване на деца и трети възрастен:

 При единично настаняване в стая Лукс и Делукс, гостът ползва 10% отстъпка от цената
 Деца до 6,99 год. се настаняват безплатно в стаята на 2-ма пълноплащащи родители съгл.
посочения капацитет на стаята. За деца до 2,99 г. осигуряваме безплатни кошарки с бельо, при
поискване.
 За 1 дете от 7 до 13,99 год. на допълнително легло, се доплаща 50% от цената на възрастен при
двама редовно плащащи родители
 При 1 дете до 6,99 г. и 2-ро дете от 7 до 13,99 г., настанени с 1 възрастен, цената на стаята е
равна на цената при единично настаняване.
 При 1 възрастен и 2 деца 7 – 13,99 г., цената се изчислява като за двама възрастни
 Дете от 0 до 13,99 г. на редовно легло в стая с един възрастен, се настанява безплатно, а стаята
се заплаща като единично ползване
 Първо дете 7-13,99 г. на допълнително легло в ап. Джуниър и ап. Делукс заплаща 50% от легло
на възрастен, а второ дете от 0 до 13,99 г. е безплатно
 3-ти възрастен на допълнително легло заплаща 70% от цената на редовно легло
 Дете до 13,99 г. на доп. легло в 2-спален апартамент във вила Вихрен се настанява безплатно

Условия за резервации, анулации, плащане, валидни за пакета:

 Цените са валидни при 50% предплащане без право за връщане на депозита,
при мин. 2 или 3 нощувки, съгл. условията на пакета

