БАНСКО
хотел FRIENDS ***

Сместување

капацитет

01.12-20.12.19
09.03-31.03.20

21.12-27.12.19
12.01-23.01.20

03.01-11.01.20
24.01-08.03.20
Мин.3 ноќи

28.12-02.01.20
Мин. 4 ноќи

Двокреветна соба
Economy

(2+2)

23

28

33

48

Двокреветна соба
Standard
Еднокреветна соба

(2+2/3)

25

30

35

50

(1+1)

37

46

54

78

(2+1/2+2)

30

35

40

59

(4+1)

25

30

35

45

Едноспален апартман /
студио
Двоспален апартман

Во цената е вклучено:
 Ноќевање на база полупансион
 Користење на соба за релаксација, сауна, , парна бања , џакузи, Детско катче, Wi-fi, Туристичка такса
НАПОМЕНИ:
 Деца до 5.99 години се сместуваат бесплатно
Сместување во двокреветна соба:
 Деца од 6-11.99 години со двајца возрасни сместени на дополнително легло, првото дете плаќа 50% од
цената за возрасни, второто е бесплатно
 Две деца од 6-11.99 години со еден возрасен сместени на редовно легло и двете деца плаќаат по 50% од
цената за возрасни
 Едно дете од 6-11.99 години со еден возрасен сместено на редовно легло , детето е бесплатно, се наплаќа
како за еднокреветна соба
 Возрасен на дополнително легло плаќа 70 % од цената
Сместување во студио/апартман:
 Деца од 6-11.99 години со двајца возрасни сместени на дополнително легло плаќаат по 16 евра од вечер
 Возрасен на дополнително легло плаќа 21 евро од вечер
ДОПЛАТИ:
 Доплата за ручек: возрасни – 6 евра, деца од 6-11.99 год – 3 евра
 Доплата за камин во апартман/ студио- 10 евра
 Новогодишна празнична вечера ( задолжителна):
во ресторан : возрасни 70 евра, деца 35 евра од 6-11.99 год. Деца до 5.99 год плаќаат 10 евра доколку
сакаат порција.
во лоби бар: возрасни 50 евра, деца 25 евра од 6-11.99 год. Деца до 5.99 год плаќаат 10 евра доколку
сакаат порција.
 Божиќна празнична вечера на 25.12.2018( незадолжителна) : возрасни 40 евра, деца од 6-11.99 год
плаќаат 25 евра
ПОПУСТИ:
 10% попуст за early booking за резервации направени до 15.11.2019 и 100% уплата до 25.11.2019

Цените се изразени во евра по лице од ден

АНЕКС ЗГРАДА ХОТЕЛ FRIENDS
Сместување

капацитет

01.12-20.12.19
09.03-31.03.20

21.12-27.12.19
12.01-23.01.20

03.01-11.01.20
24.01-08.03.20
Мин.3 ноќи

28.12-02.01.20
Мин. 4 ноќи

Двокреветна соба

(2+0)

23

28

32

46

Еднокреветна соба

(1+1)

34

42

49

69

Едноспален апартман

(2+1/3)

22

27

31

44

Двоспален апартман

(4+1)

23

28

32

46

Во цената е вклучено:
 Ноќевање на база полупансион
 Користење на spa арот на хотел Friends (соба за релаксација, сауна, , парна бања , џакузи), Детско катче,
Wi-fi, Туристичка такса
НАПОМЕНИ:
 Деца до 5.99 години се сместуваат бесплатно
 Деца од 6-11.99 години со двајца возрасни сместени на дополнително легло плаќаат по 14 евра од вечер
 Возрасен на дополнително легло плаќа 18 еврa од вечер
ДОПЛАТИ:
 Доплата за ручек: возрасни – 6 евра, деца од 6-11.99 год – 3 евра
 Новогодишна празнична вечера ( задолжителна):
во ресторан : возрасни 70 евра, деца 35 евра од 6-11.99 год. Деца до 5.99 год плаќаат 10 евра доколку
сакаат порција.
во лоби бар: возрасни 50 евра, деца 25 евра од 6-11.99 год. Деца до 5.99 год плаќаат 10 евра доколку
сакаат порција.
 Божиќна празнична вечера на 25.12.2018( незадолжителна) : возрасни 40 евра, деца од 6-11.99 год
плаќаат 25 евра
ПОПУСТИ:
 10% попуст за early booking за резервации направени до 15.11.2019 и 100% уплата до 25.11.2019

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

