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ЕСЕННО СПА  

ИЗКУШЕНИЕ 

 Настаняване   Цена Рецепция 

Двойна стая стандарт 176 

Единична стая стандарт 123 

Двойна стая лукс 191 

Единична стая лукс 133 

Апартамент Стандарт 246 

Апартамент Лукс 271 

Апартамент Фамилен 346 

 - допълнително легло - възрастен 78 

 - дете 5-11,99 на ред.легло 10 

 - дете 5-11,99 на доп.легло 10 

 - дете до 4,99 год безплатно 



Пакетната цена е на помещение на вечер и включва: 
 

 Настаняване на двама души и богата закуска и вечеря; 

 Ползване на една СПА процедура на човек на ден ( при 1 нощувка – перлена вана, при 2 и повече нощувки се редуват 

– първи ден вана, втори ден частичен масаж , трети ден вани и т.н); 

 Ползване на сауна,парна баня и фитнес център; 

 Ползване на закрит басейн с минерална вода с полуолимпийски размери; 

 Ползване на открит басейн с минерална вида; 

 Ползване на открит термален басейн с минерална вода 38 °С; 

 Ползване на джакузи на открито; 

 Ползване на шезлонг  и кърпа на  басейните; 

 Ползване на паркинг; 

 Безжичен интернет на територията на целия хотел; 

 Ползване на сейф касета на рецепцията на хотела; 

 За децата: детски басейн и  детски кът на открито и забавачница с професионален аниматор. 

    

   Цената включва 9% ДДС, курортна и туристическа такса 

   Интерхотел Сандански си запазва правото за промяна на цените. 

   Резервация се счита за гарантирана след 100%  авансово плащане. Суми по предплатени резервации не се      

   възстановяват при анулация до 3 дни преди настаняване. 

      

          Цените са валидни от 06 ноември 2012г. до 30 ноември 2012г. 
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