БАНСКО
Хотел
PLATINUM HOTEL & CASINO- BANSKO ****

PLATINUM HOTEL & CASINOBANSKO ****

30.11-21.12.18
06.01-19.01.19
03.02-30.03.19

20.01-02.02.19

22.12-28.12.18
02.01-05.01.19

29.12-01.01.19

Двокреветна соба Economy
40
44
52
74
( без балкон)
Еднокреветна соба Economy
46
64
78
120
( без балкон )
Двокреветна соба Standard
41
46
54
78
( без балкон )
Еднокреветна соба Standard
58
68
82
126
(без балкон)
Двокреветна соба Standard
42
47
56
80
( со балкон )
Еднокреветна соба Standard
60
70
84
129
(со балкон )
Junior апартман –наем
103
115
135
195
(2+1chd 2-11.99)
 Цената вклучува: ноќевање на база полупансион, базен, сауна, парна бања, џакузи, фитнес
 wi -fi интернет во лоби
 транспорт до гондолата
 туристичка такса
НАПОМЕНИ:
 Деца до 1.99 год. се сместуваат бесплатно
 Деца од 2- 11.99 год на редовно легло со еден возрасен плаќа 75% од цената за возрасен.
 Деца од 2-11.99 год. на дополнително легло со еден возрасен плаќаат 25 % од цената
 Деца од 2-5.99 год на дополнително легло во двокреветна соба со двајца возрасни се сместуваат бесплатно
 Деца од 6-11.99 год на дополнително легло во двокреветна соба со двајца возрасни плаќаат 50% од цената.
 Деца од 2-11.99 год. на второ дополнително легло во Junior апартман со двајца возрасни плаќа 50% од цената
 Трет возрасен сместен на дополнително легло во Двокреветна соба или Junior апартман плаќа 80% од цената
 Максимум лица во двокреветна соба – 3 возрасни
 Максимум лица во Junior апартман 3 возрасни + 1 дете
ДОПЛАТИ:
 Доплата за Новогодишна вечера ( задолжително): 85 евра возрасни, 45 евра деца (2-11.99 год)
 Доплата за Божиќна вечера (незадолжителна): 35 евра возрасни, 20 евра деца (2-11.99год)
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

