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Офертата е валидна при включена нощувка на 31 декември 2020 г.
Цените са в лева, на помещение, за избрания пакет и включват:
•
•
•
•
•
•
•

Нощувка в избран тип помещение
Закуска (ВВ) или закуски и вечеря (НВ) на блок маса в ресторанта на хотел Перелик (според избрания пакет)
Достъп до Mountain relax lounge Орловец и ползване на вътрешен релакс басейн, билкова сауна, инфрачервена
хало сауна, арома сауна, парна баня, арома парна баня, достъп до хамам стая, тропически душ и фитнес
Транспорт до ски зоната и обратно (по график)
Ски гардероб за съхранение на собствено оборудване в хотела и на ски център 2 Малина
Безплатен Wi-Fi интернет достъп в целия хотел, застраховка, туристически данък и 9% ДДС
Наличен безплатен открит паркинг до изчерпване на наличните места (без резервации)

Отстъпка за ранни записвания:
•

10% отстъпка за резервации, направени и пълно платени до 30.11.2020 г.

Доплащания към пакета за настаняване:
•

Новогодишен куверт с включена празнична вечеря и музикална програма в:
- ресторант „Перелик“ – 190 лева за възрастен, 95 лева за дете от 7 до 12 ненавършени години.
*Детският новогодишен куверт за деца до 7 ненавършени години е безплатен.
*Пакетните цени на НВ не включват вечеря на блок маса на 31.12.20 г.
*Новогодишният куверт не е задължителен за пакетите в офертата.

Допълнителни услуги:
•

Достъп до Body & Soul SPA Lounge в хотел Перелик с ползване на плувен басейн, инфрачервена сауна,
финландска сауна, кедрова сауна, билкова сауна, сауна парилка, достъп до хамам стая, арома и билкова парна
баня, ледена стая, приключенски и хоризонтален душ, релакс зона, джакузи и фитнес – 20 лева за възрастен и 10
лева за деца от 7 до 14 ненавършени години на ден. Деца до 7 години влизат безплатно с придружител.

*Цените са преференциални и важат за гости, настанени в хотела.
*Допълнителните услуги и доплащания не подлежат на отстъпка по ранни продажби и не включват комисион.

Условия за настаняване на допълнителни гости в помещенията:
•
•
•
•

Единичното настаняване в Новогодишния период се калкулира като двойно настаняване.
Дете до 7 ненавършени години на допълнително легло се настанява безплатно
Дете от 7 до 12 ненавършени години на допълнително легло заплаща 50% от цената на редовно легло за възрастен
Възрастен на допълнително легло заплаща 75% от цената на редовно легло за съответния тип помещение.
*Отстъпката за възрастен/дете, настанен на допълнително легло важи при пълна заетост на редовните легла.

Капацитет на помещенията:
•

Капацитет за настаняване по типове помещения:
Максимално настаняване в помещения тип Двойна стая
Максимално настаняване в помещения тип Апартамент с една спалня

•

или

Всички помещения в хотела разполагат с две редовни легла. Всички останали легла са допълнителни
разтегателни фотьойли в двойните стаи и разтегателен диван в апартаментите.

Общи условия:
•
•
•
•
•
•
•
•

Офертата има стойност на договор, част от които са и Общите правила и условия за резервации и анулации.
Офертата важи за периода 29.12.2020 – 03.01.2021 г.
Наличен платен закрит гараж в хотела. Заплащането се прави на място при наличие на свободни места.
Изхранването по пакетите е на блок маса в ресторанта на хотел Перелик.
Закуската на 1 януари 2020 година е с удължено време и продължава до 11 часа.
Закуската включва консумация на топли и безалкохолни напитки, фрешове и вода. Вечерите не включват напитки.
Цената на 31 декември 2020 г. изключва вечеря на блок маса. Новогодишната вечеря е на сет меню.
Час за настаняване: след 14:00ч. Час за напускане: до 12:00ч.

