ВРЊАЧКА БАЊА

хотел SOLARIS RESORT *****

WELLNESS SPA ПАКЕТ
01.01-20.06.2020
21.06-31.08.2020
01.09-28.12.2020

хотел
SOLARIS RESORT *****

Пакет 2 ноќи

Пакет 3 ноќи

Пакет 2 ноќи

Пакет 3 ноќи

229

294

259

320

Апартман luks

Во цената е вклучено:
 ноќевање со појадок
 користење на спа центар ( базен со солена вода, солена соба, сауна, парна бања, џакузи )
 пилинг во парна бања
 антистрес масажа – 20 минути
 пилин и масажа на стапала – 20 минути
 интернет
 паркинг
Во цената не е вклучено:
 туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден

ФАМИЛИЈАРЕН ПАКЕТ
2 ДЕЦА БЕСПЛАТНО
01.01-20.06.2020
21.06-31.08.2020
01.09-28.12.2020

хотел
SOLARIS RESORT
*****
Апартман / фамилијарна
соба

Пакет 2
ноќи

Пакет 3
ноќи

Пакет 4
ноќи

Пакет 2
ноќи

Пакет 3
ноќи

Пакет 4
ноќи

227

329

413

255

369

463

Во цената е вклучено:
 ноќевање на база полупансион
 користење на спа центар ( базен со солена вода, солена соба, сауна, парна бања, џакузи ) - еден
влез дневно / деца до 11.99 год користе базен и солена соба со присуство на возрасен
 секојдневна тричасовна бесплатна анимација за деца
 интернет
 паркинг
Во цената не е вклучено:
 туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден , деца од 7-14.99 год плаќаат 1 евро
Напомени:
Деца до 11.99 год се сместуваат бесплатно на база полупанисон
Трето возрасно лице плаќа 41 евро од ден
Цените се изразени во евра по соба 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

ВРЊАЧКА БАЊА

хотел SOLARIS RESORT *****

ЛЕТО ЗА ДВЕ ОСОБИ

хотел
SOLARIS RESORT *****

21.06-31.08.2020
Минимум 4 ноќи
51

Апартман / фамилијарна соба

Во цената е вклучено:
 ноќевање на база полупансион
 поклон за добредојде: A la carte ручек за двајца и вино по избор
 користење на спа центар – еден влез дневно
 неограничено користење на два отворени базени
 интернет
 паркинг
Во цената не е вклучено:
 туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден

ЛЕТЕН ФАМИЛИЈАРЕН ПАКЕТ
2 ДЕЦА ДО 12 ГОД БЕСПЛАТНО

хотел
SOLARIS RESORT *****

21.06-31.08.2020

Апартман / фамилијарна соба

1 возрасен
82

Минимун 2 ноќи
2 возрасни
54

3 возрасни
45

Во цената е вклучено:
 ноќевање на база полупансион
 поклон за добредојде: Coffe cake за возрасни и слатко изненадување за деца
 користење на спа центар - еден влез дневно / деца до 11.99 год користе базен и солена соба со
присуство на возрасен
 неограничено користење на два отворени базени
 секојдневна тричасовна бесплатна користење на детско игротека
 интернет
 паркинг
Во цената не е вклучено:
 туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден , деца од 7-14.99 год плаќаат 1 евро, деца до 7 год не
плаќаат туристичка такса
Напомени:
Деца до 11.99 год се сместуваат бесплатно на база полупанисон
Трето возрасно лице плаќа 41 евро од ден
Цените се изразени во евра по соба 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

