“Astraea”- Hisar

Силата на живата вода !

Профилактика на човешкото тяло !
Програма инклузив
с пречистени с озон месни и рибни продукти
и 5 изчистващи организма процедури - подарък
За резервации в периода 02-31.01.2018г. и настаняване до 28.02.2018г.

Цените са в лева, на човек при настаняване на
основния капацитет на помещение
и включват: нощувка, инклузив изхранване, пет процедури,
туристическа застраховка, туристическа такса и 9% ДДС.
5 дневен пакет с процедури

Двойна стая / 1 рах/
Единично настаняване
Двойна стая / 1 рах/
Единично настаняване

Описание на процедурите :






345.00
445.00

5 дневен пакет без процедури

Детоксикатор – 20 минути
Лимфодренаж - 20 минути
Виофор / възстановяване на клетките / - 12 минути
Джакузи – 15 минути
Вихрова или арома вана – 15 минути

265.00
398.00

Доплащания за стая или апартамент без процедури с включено
изхранване:






За деца до 4 г – БЕЗПЛАТНО /за едно дете на доп.легло /
За деца от 4 г. до 11.99г. – 23 лв. – доплащане за храна на ден .
За възрастен – 39 лв.-настаняване на допълнително легло на ден .
За апартамент – 30 лв. на нощувка .
За ВИП апартамент – 40 лв. на нощувка .

Безплатни допълнителни услуги: Вътрешен басейн с минерална вода

/ 31 – 33
градуса / , хидромасажор , гейзер и свето терапия, Сауна, Парна баня, Фитнес, Сейф, Детски
кът, Интернет, Паркинг / ограничени места /.
ПРОГРАМА „ ИНКЛУЗИВ“:
Закуска–блок маса с включени топли напитки, мин.вода, сок напитки
Обяд – салатен бар, супа, таратор и основни ястия десерт,мин.вода,сок или фиксирано меню,
Вечеря–блок маса или фиксирано меню,мин.вода,сок,ракия, БГ водка ,наливно винобяло/червено.

Допълнителни условия:

1. Цените са на човек .
2. Храната и напитките по програма ИНКЛУЗИВ са валидни само за основния
Ресторант на Хотела само по време на вечеря.
3. При по-малко от 15 човека настанени в един и същи период в хотела,
изхранването е по предварително избрано меню от Хотела.
4. Вносни напитки и кафе еспресо се заплащат допълнително според основното
меню в ресторанта.
5. Настаняване след 14:00 ч., напускане на стаите до 12:00 ч.
6. Програмата ИНКЛУЗИВ започва с ВЕЧЕРЯ и завършва с ОБЯД.
7. Алкохолът включен в инклузива се сервира от 19:00 часа до 21:00 часа в бара на
ресторанта и включва: ракия, БГ водка, наливно вино / бяло или червено/,
минерална вода и сок .
8. Лица до 18 г. нямат право на алкохолни напитки.

