ОФЕРТА
Тел. + 359 3030 2121, факс +359 3030 2123
Е-mail: hotel@shirokalaka.bg, Web: www.shirokalaka.bg
Период на действие на цените: 22.12.2017г. - 26.12.2017 г.
Тип помещение/пакет
Двойна стая „Делукс“
Джуниър Суит
Гранд Суит
Гранд Суит „+“

2 дневен
530.00
570.00
610.00
690.00

3 дневен
650.00
710.00
770.00
890.00

4 дневен
730.00
810.00
890.00
1 010.00

Обявените пакетни цени са в лева, за помещение при двама настанени
и включват:
* Нощувки - според пакета
* Закуски от 8.00 ч. до 11.00 ч.
* Вечеря за Бъдни вечер на 24.12.2017
* Празнична Коледна вечеря 25.12.2017- ресторант или механа
* Празнична фолклорна програма
* Интернет достъп- в общите части Wi-fi, в стаите- кабелен

*Фитнес, сауна, парна аня, джакузи, контрастни душове, шоково
ведро
*Трансфер от хотела до ски писти и обратно с. Стойките или в.с
Малина- Пампорово
Допълнителни условия и доплащания:

Деца до 5 г. се настаняват и ползват детски празнични вечери- Безплатно
Първо дете от 5 г. до 12 г. се настанява на доп.легло в Гранд или Джуниър Суит
и доплащат съответно:
Двудневен Коледен пакет
Тридневен Коледен пакет
Четиридневен Коледен пакет

115.00 лв.
150.00 лв.
165.00 лв.

Второ дете от 5 г. до 12 г. се настанява на същото допълнително легло и
доплаща 50 % от пакетната цена за първо дете
Трети възрастен на допълнително легло заплаща 50 % от общата цена за двама
Плащания, промени, гарантиране на резервация и анулации:
* Всяка резервация, промяна по нея или анулация се потвърждават писмено по
е-mail
* Гарантиране на резервация- 50 % авансово заплащане в срок от 7 работни дни
след потвърждаване на резервацията от страна на хотела.
* Анулация без неустойка- до 20 дни преди дата на пристигане, след този срок
се се заплаща неустойка в размер на 50 % от стойността на резервацията
* При съкращаване на на заявения престой- заплаща се цялата резервация 100 %
* При неявяване на туристите по потвърдена резервация – 100 % неустойка

Добре дошли в хотел “Широка лъка”****!

