НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
28.12.2020 г. - 05.01.2021 г. вкл.
в SPA хотел ПЕРСЕНК***** гр. Девин
ОФЕРТА
За Вашия най-романтичен новогодишен празник,
SPA хотел Персенк Ви предлага:
Пакет Persenk Exclusive
Вид стая
Deluxe двойна стая с балкон
Deluxe двойна стая без балкон

3 нощувки
654 лв.
624 лв.

4 нощувки
726 лв.
696 лв.

5 нощувки
765 лв.
745 лв.

6 нощувки
840 лв.
816 лв.

Цените са на човек, за посочения брой нощувки, в лева, с вкл. ДДС.
Всеки един от предложените пакети включва:
• Нощувки + закуски на блок маса
• Брънч на 01.01.2021 г.
• Welcome drink
• Празнична новогодишна вечеря с празнична програма в ресторант DA’ VINIA
и подарък в nовогодишната нощ
• Afterparty с шампанско в нощен бар “ Downtown “ след 02:00 часа на 01.01.21

г.

SPA пакет - вътрешен плувен басейн с минерална вода, джакузи, приключенски душ, сауна парк
– арома парна баня, инфраред сауна и финландска сауна, зона за релакс, фитнес, шезлонги
• И още: Безплатно - персонален сейф, паркинг, детски кът
• Туристическа застраховка, курортна такса и ДДС
Доплащания:
Доплащане за празнична новогодишна вечеря в ресторант “ENIGMA” – 60 лв. на човек
• Възрастен на допълнително легло заплаща 70 % от стойността на пакета
• При настаняване на възрастен с дете от 0 до 5.99 г. стаята се таксува като двойна за единично
настаняване
• Дете от 0 до 7.99 г. на допълнително легло се настанява безплатно със закуска без празнична
вечеря
• Дете от 7.99 до 11.99 г. на допълнително легло заплаща 50 % от стойността на пакета
• Дете от 7.99 до 11.99 г. на редовно легло заплаща 70 % от стойността на пакета
• Доплащане за двойна стая за единично настаняване – 68 лв. на вечер
• Доплащане за стандартен апартамент “Персенк” – 100 лв. на вечер при минимум настанени
двама
• Доплащане за ВИП апартамент “Панорама” – 130 лв. вечер при минимум настанени двама
• 12 % отстъпка за всички резервации, платени до 30.10.20!
• 8 % отстъпка за всички резервации, платени до 30.11.20!
•

Резервациите се считат за потвърдени при авансово плащане 50% от сумата в срок от 7 дни след направена
резервация и писмено потвърждение от страна на хотела.
Остатъка от сумата се заплаща до 15.12.20 г.
* При анулации по резервации, направени не по - късно от 15.11.2020 г., не се дължат неустойки
* При анулации по резервации, направени в срок от 16.11.2020 г.- 15.12.2020 г., се задържа неустойка в размер на
50% от сумата
* При анулации по резервации, направени след 16.12.2020 г., се задържа неустойка в размер на 100% от сумата

