8-ми Декември в “Рачев Хотел Резиденс” - Арбанаси
Офертата е валидна за периода:
07.12.2017г - 11.12.2017г.

Цени:
Цена за 1 човек от 2 настанени в
помещението:
Двойна стая
Студио
Апартамент
Единично настаняване
Трети/Четвърти човек, настанен при
двама
пълноплащащи в стая, студио или
апартамент на редовно/допълнително
легло

Пакет с 1 Пакет с 2 Пакет с 3
нощувка нощувки нощувки
89.00
122.00
152.00
109.00
139.00
169.00
139.00
169.00
199.00
114.00

144.00

184.00

79.00

89.00

99.00

Посочените цени са на човек за целия престой и включват:
 Съответния брой нощувки;
 Съответния брой закуски;
 Празнична вечеря на 08.12.2017г. с DJ парти до 2.00ч;
 Безплатно ползване на уреди във фитнес център;
 Безплатен паркинг;
 Безплатен интернет на територията на комплекса;
 Туристически такси и ДДС.
Плащане:
 50% от сумата на потвърдена резервация – до 5 работни дни след
получаване на потвърждението
 Останалите 50% се заплащат до 25.11.2016г.
Анулации:
 До 30 дни преди настаняване – без неустойки
 От 30 до 20 дни преди настаняване се задържа 30% от цената на пакета;
 От 20 до 15 дни преди настаняване се задържа 50% от цената на пакета;
 При по-малко от 14 дни преди датата за настаняване – се задържа
пълната сума.
Бонуси от хотела:
 Безплатно ползване на парна баня/сауна;
 Всяка допълнителна нощувка, след третата, се заплаща по 29лв на човек на
вечер, независимо от вида помещение.

Допълнителна информация
4-звездният „Рачев хотел Резиденс” - Арбанаси разполага с 1
апартамент /4 човека/, 6 студиа /1 за 5 човека, 4 за 4 човека, 1
за 3 човека/, 6 тройни стаи и 35 двойни стаи

МЕНЮ
Празнична вечеря

/Не се допуска внасяне на алкохол в ресторанта/
 Селска салата /домат, краставица, пречен пипер, трошено
сирене, лук, маслина, яйце/
 Основно ястие: Пилешка пържолка от бут, свинско шишче,
кюфте с гарнитура задушени зеленчуци и картофи соте
*** За Вегетарианци - само с предварителна заявка по e-mail се
извършва замяна с: Кашкавал пане или Скумрия /Пъстърва на
скара
 Комбинирано плато /суджук, луканка, филе Елена, роле
Трапезица, Бри, Ементал, Камембер/ - 50гр.
 Десерт: Еклерова торта
 Хляб - Земелка
 Напитки: Минерална вода 0.500л; Ракия 50мл; Вино /чаша/ или
бира – по избор

*** За гости само на ресторанта (без нощувка): Празнична вечеря:
40лв.

