Хотел Форест Глейд Пампорово
Специална оферта
(валидна е за периода 06.03-18.03.18 )
43 лв на човек – настаняване + закуска и вечеря+ползване на Релакс-център
Цените са валидни при настаняване:
Студио – 2ма пълноплащащи
Апартамент – 3ма пълноплащащи
Деца 0-4 години се настняват и изхранват безплатно
Деца 5-12 години – доплащат 50% от обявената цена за възрастен
Изхранването е на блок-маса при над 20 гости в хотела, под 20 гости – сет-меню.
За настаняване в Петък и Събота е необходим престой от 2 нощувки и доплащане на
рецепция на 30лв при настаняване в студио, или 50лв при настаняване в апартамент.
При закупуване на този пакет получавате:
- изхранване закуска и вечеря на блок-маса (4-степенно меню от наи-прецизно подбрани
храни от български производители от нашия регион)
- 20% отстъпка при наем на ски-оборудване на ски-център Студенец (наши усмихнати
приятели ще предоставят на Вас и Вашето семейство съвременни ски, щеки и обувки в
перфектно състояние, а също така ще Ви обучат на майсторски скиорски трикове или
основите на карането на ски или сноуборд)
- 10% отстъпка на лифт-карти при групова резервация от 15 човека
- Трансфер до/от ски-център Студенец (08:30, 09:30, 15:30, 16:30) (само посочете час и
нашият шофьор ще погрижи за Вашето комфортно предвижване към ски-зоната, а също
така и за доброто Ви настроение ;-)
- Ползване на паркинг
- Ползване на детски кът
- Ползване на ски-гардероб
- Безжичен интернет в целия хотел
- Ползване на Релакс-център, специализиран в балнеолечение, който включва:
o Парна баня
o Сауна
o Фитнес зала
o Масажни студия
o Джакузи
o Минерален басейн с вода от Беденските минерални бани, температура на
водата е 38˚С
o Басейн с минерали и соли от Егейско море, температура на водата е 32˚С
Резервацията се променя или анулира без неустойки до 7 дни, преди датата на
настаняване, при неспазване на срокове за анулиране хотелът има право да удържи
сума, предплатена за резервация, но не по-малко от стойността на 1 нощувка по
прайс-листа за периода.

