SPECIAL
OFFER

РАЗЛОГ

хотел KATARINO SPA HOTEL****

KATARINO SPA HOTEL 4 ****

Макс лица
во соба

ПАКЕТ ЛЕТО
25.06-30.07.2020
Пакет 2 ноќи
46
55
63
73
87

Пакет 5 ноќи
Двокреветна соба Luks без балкон
2+1
44
Двокреветна Deluxe соба со балкон
2+1
52
Junior апартман
2+2/ 3+1
60
Едноспален апартман Deluxe
2+2/ 3+1
68
Vip апартман со балкон
2+1
82
Во цената е вклучено:
 ноќевање на база полупансион
 бесплатно користење на внатрешен и надворешен базен, фитнес, сауна, лакониум, финска сауна, Кива
сауна, ароматична бања, турска бања, соба релакс, солена соба, леден туш
 детско катче
 интернет
 паркинг
Во цената не е вклучено:
 туристичка такса – 1 евро од ден

НАПОМЕНИ:








Деца до 6.99 год со двајца возрасни се сместуваат бесплатно
Деца од 7-13.99 год со двајца возрасни сместени на дополнително легло плаќаат 50% од цената
Прво дете од 7-13.99 год со двајца возрасни сместено на дополнително легло во апартман плаќа 50% од
цената , второ дете од 7-13.99 год се сместува бесплатно
Еден возрасен и две деца од 7-13.99 год се наплаќа како за двокреветна соба
Едно дете до 6.99 год и второ дете од 7-13.99 год со еден возрасен се наплаќа како за еднокреветна соба
Возрасен сместен на дополнително легло плаќа 70% од цената
Еднокреветна соба -10% попуст од цената на двокреветната 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

РАЗЛОГ

хотел KATARINO SPA HOTEL****

ПАКЕТ ПРОЛЕТ, ЛЕТО, ЕСЕН
KATARINO SPA HOTEL 4 ****

Макс лица
во соба

20.04-25.06.2020
18.09-17.12.2020

26.06-17.09.2020

Мин. 3 ноќевања за викенд и 2 ноќевање преку недела
Двокреветна соба Luks без балкон
2+1
48
52
Двокреветна Deluxe соба со балкон
2+1
58
60
Junior апартман
2+2/ 3+1
67
72
Едноспален апартман Deluxe
2+2/ 3+1
77
82
Vip апартман со балкон
2+1
92
99
Во цената е вклучено:
 ноќевање на база полупансион
 бесплатно користење на внатрешен и надворешен базен, фитнес, сауна, лакониум, финска сауна, Кива
сауна, ароматична бања, турска бања, соба релакс, солена соба, леден туш
 детско катче
 интернет
 паркинг
Во цената не е вклучено:
 туристичка такса – 1 евро од ден

НАПОМЕНИ:








Деца до 6.99 год со двајца возрасни се сместуваат бесплатно
Деца од 7-13.99 год со двајца возрасни сместени на дополнително легло плаќаат 50% од цената
Прво дете од 7-13.99 год со двајца возрасни сместено на дополнително легло во апартман плаќа 50% од
цената , второ дете од 7-13.99 год се сместува бесплатно
Еден возрасен и две деца од 7-13.99 год се наплаќа како за двокреветна соба
Едно дете до 6.99 год и второ дете од 7-13.99 год со еден возрасен се наплаќа како за еднокреветна соба
Возрасен сместен на дополнително легло плаќа 70% од цената
Еднокреветна соба -10% попуст од цената на двокреветната 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

