БАНСКО

ASTERA BANSKO HOTEL & SPA****

ASTERA BANSKO
HOTEL & SPA****

01.12-22.12.18
01.03-15.04.19

23.12-27.12.18
11.01-28.02.19

Двокреветна соба (2+1)
41
50
Еднокреветна соба ( 1+0)
52
64
Едноспален апартман (2+2)
58
71
Двоспален апартман ( 4+2)
68
81
Во цената е вклучено:
 Ноќевање на база полупансион
 користење на базен, фитнес, сауна, , парна бања, џакузи, турска бања
 WI-FI интернет на рецепција
 Ски остава
 Транспорт до ски лифт
 Паркинг
 туристичка такса

04.01-10.01.19

28.12-03.01.19

53
74
79
90

78
109
98
108

НАПОМЕНИ:
 1 или 2 деца до 2.99 год се сместуваат бесплатно
 1 дете од 3-12.99 год на редовно легло плаќа 50% од цената
 1 дете од 3-12.99 год на дополнително легло со двајца возрасни се сместува бесплатно
 2 деца од 3-12.99 год со двајца возрасни во апартман : првото се сместува бесплатно , второто плаќа 50% од
цената
 2 возрасни со 2 деца : едното до 2.99 год и другото од 3-12.99 год – и двете деца се сместуваат бесплатно
 2 деца од 3-12.99 год со еден возрасен – и двете деца плаќаат по 50% од цената
 Возрасен на дополнително легло плаќа 70% од цената
ДОПЛАТИ:
 Ручек : возрасен 8 евра, деца од 3-12.99 год плаќаат 4 евра
 Новогодишна свечена вечера на 31.12.2018 (адолжителна): возрасен – 85 евра, деца од 2.99-12.99 год плаќаат
45 евра
 Божиќна свечена вечера ( незадолжителна): возрасни – 45 евра, деца од 2.99-12.99 год плаќаат 25 евра
ПОПУСТИ:
 Специјална понуда: 7=5, 14=10, за период на престој од 01.12-22.12.2018 и 01.03-15.04.2019 . За престој од 2-6
ноќевања и 10% попуст на редовната цена
 7=6, 14=12 за период на престој 23.12-27.12.2018 и 11.01-28.02.2019. За престој од 2-6 ноќевања и 10% попуст
на редовната цена

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

