БАНСКО
Хотел TRINITY RESIDENCE & SPA****

Хотел TRINITY RESIDENCE &

01.12-20.12.18
11.03-31.03.19

21.12-27.12.18
11.01-26.01.19
25.02-10.03.19

03.01-10.01.19
27.01-24.02.19

28.12-02.01.19
мин 3 ноќи

Двокреветна соба (2+1/3+0)

28

33

39

64

Еднокреветна соба ( 1+0)

39

47

60

/

Апартман (2+2/3+1)

33

37

44

68

SPA****

Во цената е вклучено:
Ноќевање на база полупансион, користење на базен, детски базен, сауна, парна
бања Интернет трансфер до ски-лифтот ски остава паркинг

туристичка такса
НАПОМЕНИ:
Деца до 1.99 год со двајца возрасни на дополнително легло се сместуваат беспалтно
Деца од 2-12.99 год плаќаат 50% од цената Трет возрасен на дополнително легло
плаќа 80% од цената
ДОПЛАТИ:
Новогодишна свечена вечера (задолжителна): возрасни - 70 евра, деца од 4-13.99 год плаќаат 38 евра.
Деца до 3.99 год доколку сакаат плаќаат 38 евра и добиваат место во рестораот. Без место во ресторан
се бесплатни.
Божиќна свечена вечера( незадолжитела): возрасни – 35 евра, деца од 4-13.99год плаќаат 20 евра
Деца до 3.99 год доколку сакаат плаќаат 20 евра и добиваат место во рестораот. Без место во ресторан
се бесплатни.
ПОПУСТИ:
20% попуст за early booking за резервации направени до 30.09.2018 и 100% уплата до 15.10.2018
10% попуст за early booking за резервации направени до 31.10.2018 и 100% уплата до 15.11.2018
Специјална понуда: 8=7 бесплатно последното ноќевање. Попустите за рана уплата и специјалната
понуда се комбинираат
Попустот не важи за периодот 27.12-11.01.2019!
Цените се дадени 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

БАНСКО
Хотел TRINITY RESIDENCE & SPA****

17.01-28.02.2019

01.03-10.03.2019

11.03-31.03.2019

Двокреветна соба (2+1/3+0)

31

24

22

Еднокреветна соба ( 1+0)

52

40

36

Апартман (2+2/3+1)

37

29

27

Хотел TRINITY RESIDENCE &
SPA****

Во цената е вклучено:
 Ноќевање со појадок
 Интернет
 трансфер до ски-лифтот
 ски остава
 паркинг
 туристичка такса
НАПОМЕНИ:





Деца до 1.99 год со двајца возрасни на дополнително легло се сместуваат бесплатно
Прво дете од 2-12.99 год на дополнително легло се сместува бесплатно, второ дете плаќа
50% од цената
Трет возрасен на дополнително легло плаќа 80% од цената
Цените се дадени 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

