Лятото Ви приветства в Пирин Голф и Кънтри
Клуб със специални оферти

 Акцент през август: най-добри цени за пакетите с 5 нощувки с включени
закуски и вечери и настаняване в Пирин Голф Хотел и СПА
5* и Апартаментен комплекс 4*
 Спа ваканция: на разположение на гостите са 1 вътрешен и 3 външни
басейна в хотелската част, както и 3 външни басейна в Апартаментния
комплекс с безплатни шезлонги. 50% намаление на ВИП СПА
апартамент с ползването на самостоятелни термални съоръжения и
комплимент масаж за двама. СПА през лятото: Пакети за голфъри,
антицелулитни и специални програми
 Голф спорт: Безплатни групови голф уроци в петък и неделя от 16:00ч. с
предварителна регистрация на рецепцията на хотела; Детски голф лагери с
пакет 7 нощувки от неделя до неделя, 8 тренировъчни дни и пълен пансион;
Семейни голф пакети. В Специалната лятна оферта на Апартаментен
комплекс 4*, настаняването през седмицата на база HB включва безплатно
Грийн фий. Голфърите могат да заявят пакет грийн фий и обяд в ресторант
„Клуб Хауз“
Голф програмите включват пакети с настаняване и Грийн фий, курсове за
Зелена карта, за Турнирна карта, за начинаещи и за подобряване на нивото.
 Голф турнири през август: Ротъри Голф купа на 5.08., Audi Мини Купа на
7.08., Пирин Клубен шампионат на 12 и 13.08., Голф купа за наградите на
Стели, Сарай и Сена на 19.08., Международна детска голф купа на
20.08., Volvo World Golf Chalange Bulgaria на 26.08., Голф турнир без
хендикап на 27.08.
 Зелена ваканция през горещите летни месеци: Пирин Голф Клуб е в
подножието на Национален Парк Пирин.
Културни събития: Международен Джаз фестивал Банско, 4-12.08.; Арт Базар
Банско, 10-11.08.; Оперен Фестивал Банско, 24-26.08.; Балкански Фестивал
Банско, 2.09.Празник на хижа Яворов на 5.08.
 НОВА ГОДИНА В ПИРИН ГОЛФ КЛУБ- РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ С 15%
ОТСТЪПКА !

Пирин Голф Хотел и Спа 5*
Специална оферта
Лято 2017г.
01.04. – 30.11.2017г.
Цена
Цена
на
1 нощувка
вечер при
Пирин Голф Хотел и Спа 5*
минимум 2
нощувки

Вид
настаняване
Двойна стая
Standard
Двойна стая
Superior
2 Двойни стаи
Superior
със
свързваща врата
Семейна програма
Апартамент
Junior
Апартамент
Superior

Гости
2 възрастни
1 възрастен
2 възрастни
1 възрастен
2възрастни
1 дете
2 възрастни
2 деца
2 възрастни
2 възрастни
2 възрастни
4 възрастни

Апартамент
Deluxe
/2 стаи/

2 възрастни
1 дете
2 възрастни
2 деца
4 възрастни
2 деца

Дълъг
престой
Цена
на
вечер
при минимум
5 нощувки

BB

HB

BB

HB

BB

HB

150

190

120

160

105

145

132

152

102

122

87

107

200

240

160

200

140

180

182

202

142

162

122

142

300

350

240

290

210

260

300

360

240

300

210

270

250

290

200

240

175

215

300

340

240

280

210

250

500

540

400

440

350

390

500

580

400

480

350

430

500

550

400

450

350

400

500

560

400

460

350

410

500

600

400

500

350

450

Ново!




Комплимент: бутилка вино за двама в Пиано бар „Мелъди“ в събота
Ползване на ВИП СПА Апартамент в Спа център на комплекса с
предварителна резервация
Късно освобождаване в неделен ден до 15:00 часа, след предварително
потвърждение от страна на хотела.



В останалите дни от седмицата е възможно по-късно напускане, с
предварителна консултация в отдел „Резервации”.

Посочените цени са в лева на помещение на ден и включват:











Нощувка на база нощувка със закуска /BB/ или нощувка, заксука и
вечеря /HB/, при цена в зависимост от броя на резервираните
дни. Закуската се сервира в периода от 8:00ч. до 10:00ч. в ресторант
„Европейска кухня” /”Euro Kitchen”/- основният ресторант на хотела.
Вечерята се сервира в същия ресторант в периода от 18:30ч. до 21:00ч.
Комплимент- достъп до интернет и сателитна телевизия в помещенията
СПА център: 1 вътрешен и 3 външни басейна, Термална зона /планинска
сауна, инфрачервена сауна, .хидротерапевтична Kneipp пейка, горещ
камък, леден фонтан, топлинна пейка, лакониум, ароматна парна баня,
чудни душове и др./
Цените включват 9% ДДС, паркинг, денонощна охрана
Цените не включват курортен данък в размер на 0.88 лева на човек на
ден
Възможност за доплащане на вечеря в „Европейска кухня” /”Euro
Kitchen”/- - 25.00 лв. за възрастен , 12,50 лв. за деца от 7 до 14 г.
/ненавършени/, безплатно за деца до 7 г. . /ненавършени/
10% намаление при консумация на храни и напитки в ресторанти в
Пирин Голф и Кънтри Клуб

Детска политика:



Деца до 7 год. се настаняват безплатно в стаята на родителите. Бебешко
кошче - безплатно.
Деца от 7 до 14 год./ненавършени/ се настаняват в самостоятелна стая,
свързана с врата към стаята на родителитеи заплащат 50% от цената на
стаята за възрастни.

Голф активности:






Безплатен групов голф урок в петък и неделя от 16,00ч. с
продължителност 30 мин., без официални национални и християнски
празници. Необходима е предварителна резервация.
Детска голф школа
Детска арт школа
Голф и СПА ваканция

Общи условия:



Сума за заявени и неизползвани услуги не се възстановява
При настаняване се изисква задължителен депозит в размер на 100 (сто)
лева на помещение, който се връща в деня на напускане, след
предварителна проверка на оборудването в помещението. За целта може
да бъде предоставена и кредитна карта, от която ще бъде блокирана
сумата от 100 (сто) лева. Същата сума ще бъде отблокирана от наша
страна след напускане на хотела





*При анулация, промяна или ранно напускане по резервация
направена по оферта за ранно записване, дължимата неустойка е
100%
Така посочените цени не са валидни по време на национални, регионални
и др. Празници

Апартаментен комплекс 4*
Лято 2017г.
01.04. – 30.11.2017г.

Настаняване
Студио
Единично
настаняване
СПА студио*
Единично
настаняване
Апартамент
с 1 спалня
Единично
настаняване
Апартамент
с 2 спални
Апартамент
с 2 спални
Апартамент
с 2 спални
Апартамент
с 3 спални
/Вила
Апартамент
с 3 спални
/Вила
Апартамент
с 3 спални /
Вила

брой
гости

неделя - четвъртък

петък - събота

2

само
нощувка
нощувка и закуска
56
80

закуска и само
вечеря
нощувка
116
76

нощувка Закуска и
и закуска вечеря
100
136

1

56

68

86

76

88

106

2

73

97

133

100

124

160

1

73

85

103

100

112

130

2

76

100

136

96

120

156

1

76

88

106

96

108

126

2

100

124

160

137

161

197

3

100

136

190

137

173

227

4

`100

148

220

137

185

257

4

145

193

265

196

244

316

5

145

205

295

196

256

346

6

145

217

347

196

268

376

*Спа студия- разположени са в Блок 2 и 3 на „Пирин Голф Хотел и Спа” 5*.
Отличават се с комфорт и топла връзка с ресторантите и Спа центъра

Ново!





Сух пакет през деня и безплатно Грийн фий при резервация на пакет с
вечеря през седмичните дни от Понеделник до Петък- за голфъри с
официален хендикап. Необходима е предварителна регистрация и
потвърждение на желания тий тайм.
Късно освобождаване в неделен ден до 15:00 часа, след предварително
потвърждение от страна на хотела
В останалите дни от седмицата е възможно по-късно напускане, с
предварителна консултация в отдел „Резервации”.

Посочените цени са в лева на помещение и включват:










Нощувка с включeна закуска или вечеря в зависимост от
пакета. Закуската се сервира в периода от 8:00ч. до 10:00ч. в ресторант
„Клуб Хаус”. Вечерята е в същия ресторант в периода от 18:30ч. до
21:00ч. Гостите, настанени в СПА апартаменти* закусват и вечерят в
ресторант Euro Kitchen
Комплимент- достъп до интернет и сателитна телевизия в помещенията
СПА център- ползване на вътрешен и външни басейни, както и на
Термална
зона
/планинска
сауна,
инфрачервена
сауна,
хидротерапевтична Kneipp пейка, горещ камък, леден фонтан, топлинна
пейка, лакониум, ароматна парна баня, чудни душове и др./
Цените включват 9% ДДС, паркинг, денонощна охрана, почистване и
поддръжка на общите части
Цените не включват курортен данък в размер на 0.55 лева на човек на
ден
10% намаление при консумация на храни и напитки в ресторанти в голф
комплекс Пирин Голф и Кънтри Клуб
Възможност за доплащане за вечеря - 25.00 лв за възрастен , 12,50 лв за
дете от 7 до 14 г /ненавършени/, безплатно за деца до 7 г.

Голф активности:






Безплатен групов голф урок с включено оборудване в дните петък и
неделя от 16,00ч. с продължителност 30 мин., без официални национални
и християнски празнични дни. Изисква се предварителна резервация
Детски голф лагери
Семейни голф пакети
Голф и СПА

Допълнителни условия:







Деца и възрастни се настаняват безплатно на допълнително легло, като
доплащат само за закуска и вечеря по избор, при следните ценови
условия и след предварителна резервация:
Деца до 7 год. закусват и вечерят безплатно
Цена на закуска за дете от 7 до 14 год. - 10 лева
Цена на закуска за възрастен– 20 лева, цена на вечеря: 25лв.
Цена на вечеря за дете от 7 до 14 год. – 12,50 лева

Общи условия:











При настаняване се изисква задължителен депозит в размер на 100 (лева
на помещение, който се връща в деня на напускане, след предварителна
проверка на оборудването в помещението.
* При анулация, промяна или ранно напускане по резервация, направена
по оферта за ранно записване, дължимата неустойка е 100%
Настаняването се осъществява от рецепцията на „Пирин Голф и Спа
Хотел” 5* след 15:00 часа. Напускане до 12:00 часа. За късно пристигане
и по-късно напускане, съобщете в отдел „Резервации”.
Домашни любимци са позволени, при заплащане на 15лв. на вечер за
малък домашен любимец и 30лв. на вечер за голям домашен любимец.
При настаняване на домашен любимец се изисква задължителен депозит
от 50лв. на помещение, които се връща в деня на напускане, след
предварителна проверка на оборудването в помещението.
Клиентът е изцяло отговорен за точното посочване на броя хора, които
ще заемат помещенията (без да пропуска деца), независимо от тяхната
възраст при правене на резервация. Отбелязва се, че администрацията на
заведенията може да откаже достъп на необявени лица, като няма място
за рекламация по тази причина.
Сума за заявени и неизползвани услуги не се възстановява.

Вип Спа и Апартамент за двама

Пакети за
програми

голфъри,

антицелулитни

и

специални

Тридневен пакет „Антицелулит“ с продукти на NATURA BISSE - 4 часа,
цена: 290лв.
Първи ден: Ексфолиращ скраб с мед, антицелулитен масаж, плодове и
минерална вода или билков чай по избор на клиента.
Втори ден: Детоксифициращ компрес с морски водорасли, антицелулитен
масаж, плодове и минерална вода или билков чай по желание на клиента.
Трети ден: Антицелулитна таласо вана, антицелулитен масаж, плодове и
минерална вода или билков чай по избор на клиента.
/NATURA BISSE, ELEMIS, PHYTOMER/
Тридневен пакет „Антицелулитна Комбинирана Програма" - 3ч.45мин.,
цена: 290лв.
Първи ден: Ексфолиращ скраб за тяло с морски кристали, антицелулитна таласо
вана, частичен масаж с етерични масла за целулит, плодове и минерална вода
или билков чай по желание на клиента.
Втори ден: Морски балончета- вана за отслабване и масаж, плодове и
минерална вода или билков чай по избор на клиента.
Трети ден: Дълбоко детоксикираща компилация за разтоварване и стимулиране,
частичен масаж, плодове и минерална вода или билков чай по желание на
клиента.
Пакет „Блясък“ с продукти на NATURA BISSE - 4ч.30мин., цена 300лв.
Първи ден: Ексфолиращ скраб с бамбук и детоксифициращ компрес от морски
водорасли, релаксиращ масаж на цялото тяло, витаминен коктейл или
минерална вода по избор на клиента.
Втори ден: Релаксираща таласо вана, релаксиращ масаж на цялото тяло,
кислородно събуждане - терапия за лице, витаминен коктейл или минерална
вода по избор на клиента.
Пакет „Сърцето на морето“ с продукти PHYTOMER - 3ч.30мин., цена:
240лв.
Първи ден: Ексфолиращ скраб за тяло с морски кристали, релаксиращ масаж на
цяло тяло, витаминен коктейл или минерална вода по избор на клиента.
Втори ден: Масаж "Съкровището на морето", кислородна терапия за лице
"Морски бриз", витаминен коктейл или минерална вода по избор на клиента.
Пакет на голфъра с продукти ELEMIS, DARPHIN - 5ч.10мин., цена: 340лв.
Първи ден: Обвивка от водорасли с мощно действие за пълна мускулна
релаксация, дълбокотъканен масаж с етерични масла на цяло тяло, витаминен
коктейл или минерална вода по избор на клиента.
Втори ден: Релаксиращ / енергизиращ масаж на цяло тяло, терапия за дълбоко
почистване на лицето с лимон и ментол, спа- педикюр, витаминен коктейл или
минерална вода по избор на клиента.

Празничен пакет - 1ч.30мин., цена: 99лв
Ексфолираща терапия „Сатенен отблясък” и уникален релаксиращ масаж
„Съкровищата на морето“ с подарък – масаж на скалп и лице

Детски голф лагери

Пакет грийн фий и обяд в ресторант „Клуб Хауз“

