НОВА ГОДИНА В АПАРТХОТЕЛ ЛЪКИ БАНСКО СПА&РЕЛАКС
Вид настаняване

Цените са в евро, за стая, на нощ

Пакет
3 нощувки

Пакет
4 нощувки

Пакет
5 нощувки

Пакет
6 нощувки

Пакет
7 нощувки

3

4

5

6

7

Студио Лукс /2 редовни + 1 доп. легло/

240

232

224

213

199

Ап. Лукс /2 редовни + 1 доп. легло/

288

278

269

255

239

Ап. Делукс /2 редовни + 2 доп. легла/

360

348

336

319

299

Ап. Екзекютив /2 редовни + 2 доп. легла/

396

383

369

351

329

Ап. Лукс с 2 спални /4 редoвни + 1 доп. легло/

563

544

524

499

467

Ап. Екзекютив с 2 спални /4 редoвни + 1 доп. легло/

591

571

551

524

490

Президентски Ап. /2 редовни + 2 доп. легла/

673

650

627

597

558

Цените са на нощ, при мин. брой нощувки

Настаняването на гост до 15.99 г. на допълнително легло е безплатно, до броя на посочените в таблицата допълнителни легла

Специалните пакетни цени са в Евро, за студиа и апартаменти, за нощ, при минимален брой нощувки посочен в таблицата и включват:
• Нощувки и богати закуски;

Безплатни услуги, включени в цената:
• Eксклузивен СПА център, с ледена стая, ароматна парнa баня, джакузи, шокова вана, контрастен, приключенски и хидромасажен душ. 2 финландски сауни (едната е билкова), 1 инфрачервена сауна
и 2 парни бани,фитнес с пълно оборудване от Technogym;
• Вътрешни БИО басейни с температура на водата 33°С, басейн със соли от Мъртво море, подходящ и за деца; Стая, облицована с хималайска сол за релакс;
• Безжичен интернет в целия хотел. Две изцяло оборудвани компютърни зони, където децата Ви ще могат да се забавляват с любимите си игри;
• Детски кът за деца от 3 до 6 г. Професионална детегледачка и аниматор ще се грижат и забавляват Вашите деца, а Вие ще можете да отделите време и внимание за себе си;
• Play център за деца от 6 г. (80кв.м), с многобройни игри и забавления;
• Два ски гардероба с подгреватели за собствено и наето ски оборудване;
• Транспорт от и до начална лифт станция на всеки 15/30 минути през зимния сезон, без часовия диапазон 12:00 ч. до 13:00 ч. Транспорт директно до ски пистите по разписание.
Час на тръгване: 7:45, 8:30, 9:15, 10:00 и 10:45 ч.; Безплатен вечерен транспорт по разписание от хотела до центъра на Банско и обратно;

Доплащане:

• Офертата е валидна за периода 27.12.2020 – 02.01.2021 г.
• Закупуване на ски карти – стандартни и ВИП, директно на рецепцията на хотела

Празнична Новогодишна вечеря, с много кулинарни изкушения, музикално-развлекателна програма и емоции!
Заповядайте на празнична вечеря на 31.12.2020 г. в класическия ресторант Ле Бистро или в италианския ресторант Леонардо.
Цена на куверт за възрастен в ресторант Ле Бистро е 122 евро/гост, а за деца от 4 г. до 11.99 г. – 65 евро, за деца от 12 г. до 17.99 г. – 85 евро
Цена на куверт за възрастен в ресторант Леонардо е 169 евро/гост, а за деца от 4 г. до 11.99 г. – 99 евро, за деца от 12 г. до 17.99 г. – 135 eвро
Настаняването е само с предварителни резервации.
Kомисионна за ТО: Цената включва 10% комисионна за лицензирани туроператори върху пакетната оферта, без доплащанията. ДДС 9%,тур. такса и застраховка са включени в пакетите и не се
начисляват допълнително

Новогодишна програма в ресторант Леонардо, Ле Бистро
и банкетна зала Атлантик

Скъпи гости,
Екипът на АПАРТХОТЕЛ ЛЪКИ БАНСКО СПА & РЕЛАКС Ви благодари за избора и
желанието да посрещнем заедно новата 2021 година!
За приятния Ви престой през празничните дни сме подготвили специална програма:

31.12.2020
Началото на Новогодишната вечер е в 20:00 часа. Настаняването в заведенията започва от 19:30 часа. Заповядайте на тържествената
вечеря в Ресторант Леонардо, Ле Бистро и Банкетна зала Атлантик, за да посрещнем заедно Новата година.
За Вашето добро настроение сме подготвили невероятно съчетание от атракции и забавления:
Ще се понесем в музикалните ритми и песни на невероятните Бански фукли!
Ще изненадаме и най-малките ни и големи гости с магията на Маг Зайн, с които никой няма да скучае!
Ще се потопим в изкуството на танца, с формация ЕСТРЕЯ
За Вас в Новогодишната нощ ще пеят:
Симона Загорова - комбинация от талант, емоция и красота!
Ще Ви изненадаме с кулминацията на програмата ни – МИРО, който ще пее за Вас в Новогодишната нощ!
• Ще продължим да работим до 04:00 часа заедно с нашите дисководещи, готови да задоволят всяко Ваше музикално желание.
•
•
•
•

01.01.2021
Закуската ще започне от 8:00 часа и ще продължи до 14:00 часа в Ресторант Ле Бистро.
Целият ни екип Ви пожелава приятен престой и незабравими емоции!

УСПЕШНА, ЩАСТЛИВА, МИРНА И БЛАГОДАТНА НОВА 2021 ГОДИНА!
АПАРТХОТЕЛ ЛЪКИ БАНСКО СПА & РЕЛАКС – ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО ОЧАКВАТЕ!

www.luckybansko.com

