Балнеокомплекс „Свети Спас“ 5* - Велинград
ЛЯТО 2017
Пакетни цени за периода 28.05. – 09.09.2017 г.

Период 1: 28.05. – 14.07.2017 за всички дни от седмицата
115 лв. на вечер за двама при мин. 3 нощувки, със закуски и вечери и 1 СПА процедура на
помещение на ден
Период 2: 15.07.-09.09.2017 за всички дни от седмицата
125 лв. на вечер за двама при мин. 3 нощувки, със закуски и вечери
БОНУС за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ за Период 2: За резервации, направени до 20.05.2017 г.
и платени 100% до 31.05.2017 г. – настаняване по цените за Период 1 .
Уикенд пакет (при настаняване за 2 нощувки с включени петък и/или събота):
2 нощувки със закуски и вечери за 278 лв. за двама
Цените са на стая за двама възрастни и включват:
 Нощувки със закуски и вечери в двойна стая.
 Ползване на вътрешен басейн с минерална вода, джакузи с минерална вода, 2 външни
джакузита с минерална вода, фитнес, сауна, парна баня, релакс зона, интернет,
паркинг, зала за деца, застраховка
 Едно дете до 12 г. – безплатно настаняване
 Детска анимация всеки ден
 1 СПА процедура на помещение на ден за Период 1, по избор от: ароматна вана,
апаратен масаж на корем, лимфодренаж на долни крайници, светотерапия или
биоскенер; СПА процедурите не са валидни за Период 2, дори да е ползвана отстъпка
за ранни записвания.

Доплащания:
 Туристически данък в размер на 1,64 лв. на ден за всеки гост – задължително
доплащане
 Второ дете до 6 г. в апартамент – безплатно.
 Второ дете от 6 до 12 год. настанено в апартамент с двама пълноплащащи доплаща –
25 лв. / ден - закуска и вечеря, без процедури
 Трети възрастен в апартамент доплаща 40 лв. / ден – закуска и вечеря
 Доплащане за апартамент или ВИП студио с джакузи – 45 лв. на ден за помещение и
доплащане за допълнителните гости (ако има такива), според настаняването им.
 По офертата не се предлага единично настаняване.
Резервации и анулации по тази оферта:
 Офертата е валидна за ограничен брой промоционални помещения. Хотелът има право
да откаже резервация при изчерпване на тези помещения за конкретна дата.
 Резервациите се считат за валидни при 100% заплащане до 7 дни след писмено
потвърждение.
 Анулации до 7 дни преди настаняване – 1 нощувка неустойка. Анулации от 6 дни
преди датата или неявяване – 100% неустойка.
 По желание – застраховка „Отмяна на пътуване“ – моля, свържете се с нас за
подробности.

