Ke ni tekne na vikend u sofija

REGNUM
Bansko Аpart hotel and Spa*****

Мин. 5 ноќи

21.12-26.12.18
02.01-09.01.19
18.01-02.02.19

10.01-17.01.19
03.02-28.02.19

01.12-20.12.18
01.03-13.04.19

2+2

103

86

69

59

2+2

105

88

72

61

2+2

108

91

75

64

2+2

111

94

77

67

Grand апартман

4+2

94

73

57

50

Grand апартман

4+2

95

74

58

51

REGNUM
Bansko Аparthotel and Spa*****
Executive апартман
Executive апартман

27.12-01.01.19

(поглед планина)

Executive Deluxe апартман
Executive Deluxe апартман
(поглед планина)

(поглед планина)

Деца до 5.99 г. на дополнително легло

бесплатно

Прво дете до 10.99 год на допол. легло

бесплатно

Второ дете од 6- 10.99 г. на дополнително
легло
Возрасни лица на дополнително легло

52

45

35

30

59

49

41

35

Во цената е вклучено:




ноќевање со појадок
користење на Спа центарот : внатрешен базен, сауна, парна бања, турска бања, тропски туш, зона за релаксација, фитнес центар
детско катче, интернет, сеф, ски остава, превоз до ски лифт, паркинг, туристичка такса

Доплати:






Вечера: возрасни- 18 евра, деца од 6-11.99 год – 9 евра
Новогодишна вечера ( задолжителна) :
 Bosphorus hall - возрасни – 165 евра, деца од 11-15.99 год 85 евра , деца од 6-10.99 год 45евра
 ресторан Regnum- возрасни 85 евра, деца 11-15.99 год 45 евра, деца од 6-10.99 год 25 евра
Божиќна вечера ( незадолжителна): возрасни 35 евра, деца од 11-15.99 год 20 евра , деца од 6-10.99 год 15 евра
единечно користење се плаќа 75% од цената на собата , освен за период 27.12.-01.01.2019

НАПОМЕНИ:


Прво дете до 10.99 год сместени со двајца возрасни на дополнително легло сe смeстуваат бесплатно , Второ дете од 6-10.99 год плаќа
според дадената табела

ПОПУСТИ:

 30% попуст за early booking за резервации направени до 27.09.2018 и 100% уплата до 12.10.2018
 20 % попуст за early booking за резервации направени од 28.09.2018 до 31.10.2018 и 100% уплата до 09.11.2018
 15% попуст за early booking за резервации направени 01.11.2018 до 21.11.2018 и 100% уплата до 30.11.2018
Специјална понуда: 7=6, 10=9, 14=12, 13=11, 12=10, 11=9, 9=8, 8=7 за резервации на база BB направени по 22.11.2018. Не е
валидно за период на престој 27.12-01.01.2019
Попустот за early booking и специјалната понуда не се комбинираат и важат само за основните цени не и за доплатите.
Цените се изразени во евра по лице од ден
Цените се дадени во евра, плаќањето е во денарска противвредност 1 евро = 62,00 ден.
Важат општите услови на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

