ВРЊАЧКА БАЊА

хотел SOLARIS RESORT *****

хотел
SOLARIS RESORT *****

ПАКЕТ ЕСЕНСКИ ОДМОР
25.11-28.12.2017
HB

Пакет 3 дена/ 2 ноќи

110

Пакет 4 дена/ 3 ноќи

136

Пакет 5 дена/ 4 ноќи

157

Во цената е вклучено:
 сместување во апартман на база полупанисон
 користење на спа центар ( базен со солена вода, солена соба, сауѕна, парна бања, џакузи
 анимација за деца
 еден ден бесплатно рентање на велосипеди
 поклон корпа овошје за добредојде
 посета на винарија со дегустација на вино
 интернет
 паркинг
Во цената не е вклучено:
 туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден, деца од7 – 14.99 год плаќаат 1 евро од ден
Напомени:
 Деца до 6.99 год се сместуваат бесплатно
 Деца од 7-11.99 год плаќаат 15 евра на HB на ден
 Трета возрасна особа сместена во апартман плаќа 25 евра на BB и 30 евра на HB
Цените се изразени во евра по лице за одредениот пакет

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

ВРЊАЧКА БАЊА

хотел SOLARIS RESORT *****

хотел
SOLARIS RESORT *****

01.09-28.12.2017
BB

HB

Еднокреветна соба

87

92

Двокреветна соба

55

59

Фамилијарна соба (мин. 3 лица)

47

52

Едноспален апартман

58

62

Во цената е вклучено:
 ноќевање на база на одбраната услуга
 користење на спа центар ( базен со солена вода, солена соба, сауѕна, парна бања, џакузи
 интернет
 паркинг
Во цената не е вклучено:
 туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден, деца од7 – 14.99 год плаќаат 1 евро од ден
Напомени:
 Деца до 6.99 год се сместуваат бесплатно
 Деца од 7-11.99 год плаќаат 13 евра од ден на BB и 15 евра на HB
 Трета возрасна особа сместена во апартман плаќа 25 евра на BB и 30 евра на HB
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 Кашиков и СКТМ

