ДОБРИНИШТЕ
Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA ****

Хотел
RUSKOVETS RESORT & SPA ****
Junior aпартман
Senior апартман
Comfort вила
Comfort Family вила
Цената вклучува:








2+1
4+1
2+1
4+1

10.01 -31.01.2020

48
39
54
40

ноќевање на база полупансион
користење на внатрешен базен со минерална вода, парна бања, сауна, џакузи, фитнес
интернет
детско катче со анимација
транспорт до ски- лифт
ски- остава
паркинг

Во цената не е вклучена:


туристичка такса – 1 евро од ден

Напомени:




Прво дете до .3.99 год на дополнително легло е бесплатно , второ дете плаќа 5 евра од ден
ДПрво дте од 4-13.99 год на дополнително легло плаќа 7 евра од ден, второ дете плаќа 10 евра од ден
Возрасен на дополнително легло плаќа 50% од цената

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

ДОБРИНИШТЕ
Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA ****

Хотел
RUSKOVETS RESORT &
SPA ****
Junior
aпартман
Senior
апартман
Comfort вила
Comfort Family
вила
Family Luks
вила

29.11-19.12.19

20.12-26.12.19

27.12-01.01.20

02.01-09.01.20
31.01-13.02.20

33

57

63

27

46

4+1

42
27

4+2

31

2+1
4+1
2+1

Прво дете до 13.99 год на
дополнително легло
Цената вклучува:








10.01-30.01.20
14.02-07.03.20

08.03-16.04.20

42

39

32

50

34

31

25

72
47

78
52

53
35

49
32

40
26

53

58

39

36

29

бесплатно

ноќевање со појадок
користење на внатрешен базен со минерална вода, парна бања, сауна, џакузи, фитнес
интернет
детско катче со анимација
транспорт до ски- лифт
ски- остава
паркинг

Во цената не е вклучена:


туристичка такса – 1 евро од ден

Напомени:





Прво дете до 13.99 год на дополнително легло е бесплатно
Второ дете од 0-3.99 год на дополнително легло во апартман или вила плаќа 5 евра од ден, во Family Luks вила е бесплатно
Второ дете од 4-13.99 год на дополнително легло во вила Comfort, вила Comfort Family плаќа 10 евра од ден. Во Family Luks вила е
бесплатно
Возрасен на дополнително легло во вила Family Comfort и Family Luks плаќа 50% од цената

Доплати:




Доплата за вечера :
-возрасен – 14 евра
- деца од 0-13.99 год плаќаат 7 евра
Новогодишна свечена вечера( задолжителна): возрасни – 130 евра, деца од 4-13.99 год- 65 евра
-Самостојна детска забава со празнична вечера со анимација и воспитувачи
Божиќна свечена вечера ( задолжителна): возрасни – 36 евра, деца од 4-13.99 год – 20 евра
-Самостојна детска забава со празнична вечера со анимација и воспитувачи

Попусти:



-10% попуст за рана резервација за направени резервации до 30.11.2019 и платени до 10.12.2019 година. Попустот се однесува
само на основните цени

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

