СРБИЈА
HOTEL & SPA STARA PLANINA****
Hotel Stara Planina**** e совршено место за семеен одмор, сместен на падините на Стара Планина на 1.500
метри надморска височина одалечен на 20 м од ски-лифтот. Одлична кујна, спа центар, детско катче за најмладите,
разновидни спортски активности се само дел од услугите кои ги нуди овој хотел за незаборавен и релаксирачки одмор.

01.12-22.12.17
05.03-09.04.18

23.12-29.12.17
13.01-01.02.18
19.02-04.03.18

06.01-12.01.18
02.02-18.02.18

Двокреветна соба (2+0)

65

68

78

102

Двокреветна соба + софа
(2+1)
Superior двокреветна + софа
(2+1)
Junior апартман (2+1) - наем

73

76

83

109

86

91

99

125

233

255

270

348

278

295

319

428

300

300

300

300

HOTEL & SPA STARA
PLANINA****

Family апартман (2+2) наем
Deluxe апартман (2+0) наем

30.12-05.01.18

Во цената е вклучено:
 Ноќевање на база All inclusive light
 Користење на спа центарот, внатрешен и надворешен базен, фитнес центар, сауна, парна бања, соба за
релаксација
 Детско катче за најмладите, спортска забава
 Интернет
 Ски остава
 Опрема за бебе : грејач за шишиња, грејач за вода, кадича за бањање, адаптер за wc шоња, подлога за
пресоблекување – на барање
Во цената не е вклучено:
 Туристичка такса 1 евро
Напомени:
 Деца до 2,99 год се сместуваат бесплатно, деца од 3 до 5,9 год плаќаат 30% од цената, од 6 до 14,9 год
плаќаат 50 % од цената за возрасен
 Трето возрасно лице плаќа 90 % од цената
 Доплата за еднокреветна соба 30 евра од ден
Попусти:
 За период на престој 01.12-22.12.2017, 23.12-29.12.2017, 19.02-04.03.2018, 05.03-09.04.2018
 -10% попуст за резревации и 100% уплата направени до 30.10.2017 година
 -5 % попуст за резревации и 100% уплата направени до 30.11.2017 година
Цените се изразени во евра по лице од ден, цените за апартманите се по соба од ден.
Цените се изразени во евра во денарска противредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

