ПРОМОЦИЯ ЕСЕН 2017 В АПАРТХОТЕЛ ЛЪКИ БАНСКО
СПА & РЕЛАКС
Луксозно настаняване + безплатни вечери + Фиш
масаж
Период на промоцията: 08.09.2017 - 30.11.2017 г.

Цени:

Специалните пакетни цени са в Евро, за Студио или
апартамент, на нощ, при минимум 2 нощувки и включват:
 Нощувки с богати закуски и вечери в ресторант „Ле Бистро“ за
гостите, настанени на редовно легло.
 По 1 Фиш масаж за всички гости по промоционалния пакет за
целия престой;
 Ледена стая, парна баня, сауна, джакузи, контрастни душове,
Technogym фитнес център от 8:00 – 21:00 ч.;
 Вътрешни БИО басейни за деца и възрастни с температура на
водата 33°С, солен басейн със соли от Mъртво море, солна стая
за релакс (8:00 – 21:00 ч.);
 Ползване на безжичен интернет в целия хотел и две
оборудвани компютърни зони;
 Детски кът (8:00 – 22:00 ч.), за деца от 3 до 6 г., с многобройни
игри и атракции където децата Ви ще могат да се забавляват с
любимите си игри. Професионални детегледачки ще се
погрижат за тях от четвъртък до понеделник, в часовете от
12:00 до 21:00 ч. Открита детска площадка с катерушки и
люлки.

Специалните пакетни цени не включват:
 Цената не включва туристическа такса и застраховка в размер
на 0.80 евро, на турист за ден. Заплаща се на място при
настаняване на клиента.
Вечери:
 Вечерите са по пакетно меню „Есен“ в ресторант „Ле Бистро“,
по 3-степенно меню /избор от 3 ястия/ или на блок маса при
мин. 50 госта.
Забележка:
 Настаняването със закуска на дете до 18 год. на допълнително
легло е безплатно, до броя на посочените в таблицата доп.
легла.
 За настанените деца на допълнителни легла се доплаща само
вечерята, по посочените в таблицата цени.
 Гостите на допълнително легло се настаняват безплатно със
закуска и доплащат само за вечери по установените цени.
 Неползвани вечери не се компенсират.
Валидност:
 Офертата е валидна до изчерпване на определения брой стаи,
при мин. 2 нощувки, в периода 08.09.2017 – 30.11.2017 г.

