БАНСКО

хотел ST. IVAN RILSKI ****

20.05.2019 -30.09.2019
ХОТЕЛ ST. IVAN RILSKI 4****
www.saintivanrilski.com
Двокреветна соба economic

2+0

Двокреветна соба standard

2+1

Студио( дополнителна зграда)

2+1

Едноспален апартман

2+2

( дополнителна зграда)

Еднокреветна соба

1-2 ноќевања

3-5 ноќевања

6+ ноќевања

28
30
28

26
29
26

25
27
25

38

36

33

(1+1)

46
43
Деца до 5.99 год. се сместуваат бесплатно на дополнително легло

41

Во цената е вклучено:





ноќевања на база полупансион
користење на внатрешен базен, парна бања, сауна, турска бања, ледена соба, џакузи, соба за релаксација
паркинг
интернет
 туристичка такса
Напомени:
 Дете од 6-13.99 год на дополнително легло плаќа 50% од цената
 Возрасен на дополнително легло има 25 % попуст на дадената цена

Попусти:



-20% попуст на спа процедурите
бесплатно користење на велосипед –1 час , 1 игра шах / табла

Доплати:
 Доплата за двокреветна лукс соба – 10 евра од дена од соба
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

БАНСКО

хотел ST. IVAN RILSKI ****

05.09-10.09.2019
ХОТЕЛ ST. IVAN RILSKI 4****
www.saintivanrilski.com

21.09-25.09.2019
Пакет 2 ноќи

Двокреветна соба / студио

Пакет 3 ноќи

2+0 / 2+1

50
Деца до 5.99 год. се сместуваат бесплатно на дополнително легло
Во цената е вклучено:

74









ноќевања на база полупансион
празнична вечера на 7 или 22 септември
користење на внатрешен базен, парна бања, сауна, турска бања, ледена соба, џакузи, соба за релаксација
2 часа бесплатно користење на велосипед ( резервација на рецепција)
20% попуст на спа процедурите
паркинг
интернет
 туристичка такса
Напомени:
 Дете од 6-11.99 год на дополнително легло плаќа 11 евра од ден
 Возрасен на дополнително легло плаќа 18 евра од ден

Доплати:
 Доплата за двокреветна лукс соба – 9 евра од ден од соба
 Доплата за едноспален апартман 16 евра од ден
Цените се изразени во евра по лице за дадениот 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

