ПАМПОРОВО
Хотел FINLANDIA ****

Хотел FINLANDIA ****
Двокреветна соба Standard
Двокреветна соба Luks
Едноспален апартман Standard-наем

Капацитет

Mин.
2
2
2

Mакс.
2+2
2+1
2+2

Задолжителна доплата за полупанисон во апартман за
возрасен
Задолжителна доплата за полупанисон во апартман за дете 311.99 год

28.12-03.01.2018

04.01-13.01.18
26.01-10.02.18

01.12-27.12.17
14.01-25.01.18
11.02-09.04.18

42
47
88
13

28
33
66
13

24
29
53
13

8

8

8

Во цената е вклучено:
 ноќевање на база полупанион
 користење на базен, фитнес сала
 транспорт до ски пистите
 паркинг
Во цената не е вклучено:
 туристичка такса за лица над 3 год- 1 евро од ден
Напомени:
 Деца до 2.99 год се сместуваат бесплатно
 Деца од 3-11.99 год сместени на редовно легло плаќаат 50% од цената
 Деца од 3-11.99год сместени на дополнително легло во двокреветна соба плаќаат 30% од цената за возрасен,
сместени во апартман доплаќаат само за полупансион. За време на висока сезона ( 28.12-03.01.2018) децата
сместени на дополнително легло во двокреветна соба плаќаат 50% од цената
 Возрасен сместен на дополнително легло плаќа 70% од цената
Доплати:
 Доплата за еднокретна соба + 50% на цената, освен за високата сезона.
 Доплата за ручек: возрасни-7 евра, деца 3-11.99 -4 евра
 Новогодишна свечена вечера (задолжителна): 48 евра возрасни, деца 3-11.99 год плаќаат 24 евра
 Божиќна свечена вечера 25.12.2017 (задолжителна): возрасни- 25 евра, деца 3-11.99 год плаќаат 12 евра
Попусти:
 10% попуст за early booking за направени резервации и 100 % уплата до 15.11.2017 година
 Екстри: За престој од 7-10 ноќевања – добивате 1 ноќевање бесплатно, за престој од минимум 11 ноќевања
добивате 2 ноќевања бесплатно за период на престој 01.12-27.12.2017, 14.01-25.01.2018 и 11.02-09.04.2018
 Попустите не се комбинираат и не важат за период на Нова Година
Цените се изразени во евра по лице 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 Кашикиков и СКТМ

