БУГАРИЈА
САНДАНСКИ

MEDITE SPA RESORT 5*
Двокреветна соба Deluxe (2+0)
Еднокреветна соба Deluxe (1+1)
Двокреветна соба Premium ( 2+1)
Еднокреветна соба Premium ( 1+1)
Junior апартман ( 2+2)
Двоспален апартман Luks ( 4+2)

MEDITE SPA VILLAS 5*
Вила со 1 спална ( 2+1)
Вила со 2 спални (4+1)
Вила со 3 спални ( 6+1)
Деца до 11.99 год на дополнително легло
Возрасен на дополнително легло

01.12.2018 - 31.12.2019
недела-четврток

петок-сабота

41
66
43
72
66
82

48
82
53
87
71
92

недела-четврток
76
51
43

петок-сабота
94
60
48

бесплатно
29

бесплатно
29

Во цената е вклучено:






Ноќевање со појадок
користење на спа центарот на хотелот Медите,базен со минерална вода, џакузи, сауна, парна
бања, солена соба, соба за релаксација, фитнес центар
сеф на рецепција
паркинг
туристичка такса

Доплати:



Доплата за HB ( Појадок и вечера):
- Возрасен – 15 евра
- Деца до 11.99 год- 8 евра
Доплата за FB ( појадок, ручек, вечера):
- Возрасен - 24 евра
- Деца до 11.99 год – 13 евра

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

БУГАРИЈА
САНДАНСКИ

01.12-31.12.2019

APART HOTEL MEDITE 3*
Двокреветна соба (2+1)
Еднокреветна соба (1+1)
Студио ( 2+1)
Едноспален апартман ( 2 + 2)
Двоспален апартман ( 4+1)
Деца до 1.99 год на дополнително легло
Деца од 2-11.99 год на дополнително легло
Возрасен на дополнително легло

13
20
21
23
14
бесплатно
8
14

бесплатно
8
14

Во цената е вклучено:




Ноќевање
паркинг
туристичка такса

Доплати:





Доплата за појадок: – 6 евра од ден
Доплата за ручек: возрасни- 8 евра , деца до 11.99 год - 5 евра
Доплата за вечета: возрасни- 15 евра, деца до 11.99 год 8 евра
Доплата за користење на спа центарот ( базен, сауна, парна бања, џакузи, солена соба, соба
за релаксација, фитнес ) – 11 евра по лице до ден

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

