На 10 юни стартира летния LuckyKids! Очакваме малките палавници в най-веселия, забавен и ефективен лагер на английски език LuckyKids!

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЛЕТЕН ЕЗИКОВ ЛАГЕР В АПАРТХОТЕЛ ЛЪКИ БАНСКО СПА & РЕЛАКС
14-ДНЕВНИ И 7-ДНЕВНИ ПАКЕТИ /В ЕВРО/ ЗА ДЕЦА ОТ 5 ДО 14 ГОД. – ЛЯТО’17

НАСТАНЯВАНЕ

ПРЕСТОЙ

ЗА 1 ДЕТЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

14 дни

ЗА 1 ДЕТЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

7 дни

ТИП ЖИЛИЩЕ/СТАЯ
Студио Лукс (по 3-ма) или
ап. Делукс (по 4-ма)
Студио Лукс (по 3-ма) или
ап. Делукс (по 4-ма)

Лято 2017
10.06-23.06.17; 24.06 - 7.07.17; 8.07 21.07.17; 22.07 – 4.08.17; 5.08 18.08.17; 19.08 - 1.09.17
739 €
399 €

Специалните пакетни цени са в Евро, за 1 дете, за целия престой и включват:
• Лицензиран транспорт от София до Банско и обратно;
• Настаняване с пълен пансион (5 хранения дневно и трапезна вода);
• Ежедневно високо квалифицирано езиково обучение и общуване на английски език в съотношение обучаващ /деца 1 към 5;
• Дейности – конна езда, плуване, планинско колоездене, екскурзии, пикници, пейнтбол, танци, тийм билдинг игри, комплекс “Йога”;
• Ползване на вътрешни БИО басейни за деца и възрастни с температура на водата 33°С, солен басейн със соли от Mъртво море, солна стая/зона за
релакс, ледена стая, контрастни душове;
• Безплатно ползване на две изцяло оборудвани компютърни зони и безжичен интернет в целия хотел;
• Безплатно ползване на детски клуб с многобройни игри и забавления от 8,00-22,00 ч.;
• Tуристическа такса и планинска застраховка.
Отстъпки/не се комбинират/:
•

15% за повторно записване в летен лагер

•

10% за 2-ро или 3-то дете от едно семейство.

* 7-дневните лагери започват всяка Събота, от 10-ти Юни до 26 Август 2017 г., включително. Цените, посочени по-горе са за деца, участващи в детски
международен лагер LuckyKids без придружител. Ако децата се придружават от възрастен, те могат да бъдат настанени в една стая с него или с
останалите деца (препоръчително). Придружителят ще получи отделна оферта.

