БАНСКО
Хотел ST. GEORGE SKI & SPA****

ХОТЕЛ ST.GEORGE SKI & SPA 4 ****

01.05-02.05.2020
ALL

Двокреветна соба

2+0

34

Студио

2+1

36

Едноспален апартман

2+2

38

Двоспален апартман

2+0 / 2+1

36

Цената вклучува:

ноќевање на база all inclusive

бесплатно користење на внатрешен базен, фитнес, сауна, парна бања, џакузи

интернет

детско катче

паркинг

туристичка такса

Напомени:






деца до 1.99 год се сместуваат бесплатно
Дете од 2-13.99 год на редовно легло со 1 возрасен плаќа 70% од цената за возрасен
Две деца од 2-13.99 год со 1 возрасен , и двете деца плаќаат по 50% од цената за возрасен
Прво дете од 2-13.99 год на дополнително легло плаќа 50% од цената за возрасен, второ дете плаќа 30% од цената
Возрасен на дополнително легло плаќа 60% од цената за возрасен сместен во апартман

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

БАНСКО
Хотел ST. GEORGE SKI & SPA****

Хотел
ST.GEORGE SKI & SPA 4 ****
BB

12.03-15.04.2020
21.04-10.05.2020
12.06 -30.10.2020
HB +
22
23
24
22
22

Двокреветна соба (2+0)
17
Студио (2+1)
18
Едноспален апартман (2+2)
19
Двоспален апартман (4+2)
17
Троспален апартман (6+2)
17
Цената вклучува:
 ноќевање на база на дадената услуга (вклучени пијалоци за време на вечерата)
 користење на внатрешен базен, сауна, парна бања, џакузи,
 интернет
 детско катче
 туристичка такса
Напомени:
 Деца до 3.99 год - БЕСПЛАТНО во собата со родителите
 Дете од 4-11.99 год на редовно легло со еден возрасен плаќа 70% од цената за возрасен
 Две деца од 4-11.99 год со еден возрасен, и двете деца плаќаат по 50% од цената за возрасни
 Две деца од 4-11.99 год со двајца возрасни , прво дете се сместува бесплатно, второ дете плаќа
цената за возрасен

Возрасен на дополнително легло плаќа 70% од цената сместен во апартман
Цените се изразени во евра по лице од ден

ALL
29
30
31
29
29

50% од

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

