ДОБРИНИШТЕ
Хотел RUSKOVETS RESORT & SPA ****

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

03.03 – 31. 03.2020

2+1
2+2(0-13.99)
4+1
2+1
2+2(0-13.99)
4+1

44
68
37
51
70
38

Цената вклучува:








ноќевање на база полупансион
користење на внатрешен базен со минерална вода, парна бања, сауна, џакузи, фитнес
интернет
детско катче со анимација
трансфер до ски зона Банско
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, доплаќа само за вечера 7 евра од ден
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 Family плаќа 10 евра од ден. Во Family Luks вила
е бесплатно
Возрасен на дополнително легло во вила Family Comfort 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

17.04-16.07.2020
14.09-30.11.2020

17.07-06.08.2020
17.08-13.09.2020

07.08-16.08.2020

33
26
41
28
31

35
28
43
30
33

37
29
45
31
34

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

Прво дете до 13.99 год на
дополнително легло
Цената вклучува:






бесплатно

ноќевање со појадок
користење на внатрешен базен со минерална вода, парна бања, сауна, џакузи, фитнес
интернет
детско катче со анимација
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 8 евра од ден, во Family Luks вила е
бесплатно
Второ дете од 4-13.99 год на дополнително легло во вила Comfort Family плаќа 13 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 – 13 евра
- деца од 4-13.99 год плаќаат 7 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

