БАНСКО
хотел ST. IVAN RILSKI ****

Хотел
ST. IVAN RILSKI ****

ПРАЗНИЧНА ПОНУДА
01.05-03.05.2020
22.05-24.05.2020
(мин. 2 ноќи)

Двокреветна соба economy (2+0)

34
37
41

Двокреветна соба standard / студио (2+1)
Едноспален апартман ( 2+2)
Трет возрасен на доп.легло

32
19

Дете од 6-13.99 год на доп. легло
Деца до 5.99 год на дополнително легло

бесплатно

Во цената е вклучено:
 ноќевање на база all inclusive light
 користење на внатрешен базен, парна бања, сауна, зона за релаксација
 детско катче
 работилница за деца, бојадисување на јајца на 18.04
 1 час бесплатен пинг понг, шах табла или велосипед ( претходна резервација)
 20% попуст на спа процедурите
 Интернет
 Паркинг ( ограничен број места)
 туристичка такса
Напомени:

Дете од 6-13.99 год сместено на редовно легло плаќа 32 евра од ден

Доплата за еднокреветна соба 16 евра од ден

Доплата за сместување во двокреветна соба Лукс – 11 евра од соба од ден

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. IVAN RILSKI ****

03.05 -30.09.2020
ХОТЕЛ ST. IVAN RILSKI 4****
www.saintivanrilski.com
Двокреветна соба economic

2+0

Двокреветна соба standard
(дополнителна зграда)
Двокреветна соба Luks

2+1

Студио

2+1

2+1

( дополнителна зграда)

Едноспален апартман
( дополнителна зграда)

2+2

Петок - сабота

Недела - четврток

34

31

36

34

41

38

34

31

41

38

Деца до 5.99 год. се сместуваат бесплатно на дополнително легло
Во цената е вклучено:





ноќевања на база all inclusive light
користење на внатрешен базен, парна бања, сауна, турска бања, ледена соба, џакузи, соба за релаксација
паркинг
интернет
туристичка такса


Напомени:



Дете од 6-13.99 год на дополнително легло плаќа 17евра од ден
Возрасен на дополнително легло плаќа 25 евра од ден

Доплати:
 За време на празниците 24 Мај, 6 Септември, 22 Септември минимум 3 ноќевања

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

