ПРАЗНИЧНИ НОВОГОДИШНИ ПАКЕТИ
ГРАНД ХОТЕЛ И СПА ПРИМОРЕЦ 5*, гр. БУРГАС – Там, където традицията оживява....
ПРОГРАМА:
30.12.2020
Калин Вельов и Amazonia
Dance Project в Пиано бар
Приморец
31.12.2020 – Фондацията –
супергрупата на България
– Кирил Маричков, Иван
Лечев, Дони, Славчо
Николов, Венко
Поромански
01.01.2021 – Бенд на живо
и Ди Джей Парти
ВОДЕЩ: Драгомир
Драганов

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ПО РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:
15 % намаление за резервации до 20.10.2020 г.
10 % намаление за резервации от 20.10.2020 г. до 10.11.2020 г.
Тип стая
Двойна стандартна стая – 2ма възрастни

Пакет 2 нощувки Пакет 3 нощувки Пакет 4 нощувки
1426
1723
1918

Единична стандартна стая

1140

1411

1596

Двойна стандартна стая – 1
възрастен и 1 дете 2-11.99 г.

1284

1550

1727

Двойна делукс стая – 2-ма
върастни

1574

1941

2154

Двойна делукс стая – 2-ма
върастни + 1 дете 2-11.99 г.

1911

2316

2583

Апартамент – 2-ма възрастни
Апартамент – 3-ма възрастни
Апартамент - 2-ма възрастни
+ 1 дете 2-11.99 г.
Апартамент - 2-ма възрастни
+ 2 деца 2-11.99 г.
Апартамент – 3-ма възрастни
+ 1 дете 2-11.99 г.
Апартамент Гранд /2 спални/
3-ма възрастни или 2-ма
върастни + 1 дете 2-11.99 г.
Апартамент Гранд /2 спални/
4-ма възрастни /
3-ма възрастни + 1 дете или
2-ма възрастни и 2 деца
Премиерски Апартамент
2-ма възрастни
Президентски Апартамент
2-ма възрастни
Президентски Апартамент
4-ма възрастни /
3-ма възрастни + 1 дете или
2-ма възрастни и 2 деца
2-ма възрастни и 1 дете

1933
2706
2320

2488
3483
2986

2781
3901
3353

2706

3483

3923

3092

3980

4448

3226

3906

4386

3517

4197

4677

2661

3472

4108

3510

4653

5433

4610

5430

6210

Посочените цени са пакетни, на помещение, в лева и вкл.:
• Съответния брой нощувки и закуски /задължителна нощувка на 31.12.2020/;
• Празнична Новогодишна вечеря с 6-степенно меню и отворен бар алкохолни
напитки на 31.12.2020 /уиски, водка, джин, ром, бира, бяло и червено вино/;
• Богата развлекателна програма;

• Празничен брънч на 01.01.2021
• Детска анимация на 30.12.2020 и 31.12.2020 г. от 20.00 ч. – 23.00 ч.
• Спа пакет: ползване на вътрешен басейн, сауна, арома сауна, парна баня, джакузи,
фитнес и релакс зона;
• Паркинг, всички такси и ДДС;
Доплащане за стая/апартамент с изглед море: BGN 35.00 на помещение, на вечер;
Доплащане за вечеря на блок-маса на 30.12.2020: BGN 40.00 на възрастен / BGN 20.00
дете 2-11.99 г.
Условия за плащане и анулации:
20 % от общата сума при потвърждение на резервацията;
Останалите 80 % се доплащат до 18.12.2020 г.
При записвания след 10.12.2020 г. – 100 % предплащане при потвърждение на
резервацията.
Резервацията се счита за потвърдена след получаване на дължимите суми.
• Безплатна анулация до 30.11.2020
• Анулация след 30.11.2020 се таксува 20 % неустойка от общата стойност на
резервацията

ПАКЕТИ „МОРСКО БЯГСТВО“
валидни за периода 04.11.2020 – 28.02.2021
Тип Стая

Двойна стандартна стая
Двойна делукс стая
Единична стандартна стая
Апартамент Джуниър
Апартамент Екзекютив
Апартамент Гранд
/2 спални, до 4-ма
възрастни/

Уикенд пакет
2 нощувки BB
/петъкнеделя/
318
348
286
402
462
774

04.11.2020 – 28.02.2021
Пакет
Пакет
3 нощувки BB 5 нощувки BB
/понеделник- /понеделникнеделя/
неделя/
456
740
502
816
408
660
580
948
672
1100
1128
1840

Пакет
7+ нощувки BB
/понеделникнеделя/
1036
1142
924
1299
1512
2520

Доплащане за стая с изглед към морето: BGN 20.00 на стая, на вечер
Посочените цени са пакетни, за помещение, в лева и включват:
- Съответния брой нощувки и закуски
- Ползване на вътрешен басейн, джакузи, сауна, арома сауна, ледена купа, релакс зона,
фитнес, паркинг.
- Всички такси и ДДС.
Всички предлагани към настоящия момент услуги на територията на Гранд Хотел и
СПА Приморец, са изцяло съобразени с действащите държавни разпоредби и
необходимите мерки за сигурност, с цел ограничаване на разпространението на
COVID-19. Поради тази причина, част от стандартно предлаганите услуги могат да
бъдат видоизменени или ограничени!
ОБЩИ УСЛОВИЯ И НАМАЛЕНИЯ
Намаления
%
Деца /0-1.99 г./
100
Дете / 2-5.99 г. / настанено с 2-ма възрастни на допълнително легло
в делукс стая или апартамент джуниър или екзекютив
100
Деца /6 – 11.99 г./ настанени с 2-ма възрастни на допълнително
легло в делукс стая или апартамент джуниър или екзекютив
50
3-ти възрастен в Апартамент
15
Дете ( 2 – 5.99 год. ) в Двойна стая с 1 възрастен се таксува като единично ползване
Дете (6 – 11.99 год.) в Двойна стая с 1 възрастен се таксува като двойно ползване
Намаленията са от пакетната цена на човек.

Общи условия:
• Посочените цени са валидни за периода 04.11.2020 – 28.02.2021 г. и не важат за
периода на Коледните и Новогодишните празници
• Пакет 2 нощувки е валиден за настаняване единствено в дните петък-неделя
• Късна Анулация: Анулация по-късно от 3 дни преди датата на пристигане – 50 %
неустойка
• Плащане: 50 % предплащане или гаранция с карта до 3 дни преди настаняване.
Доплащане при настаняване на клиентите.
• Домашни любимци не се допускат в хотела!

