Хотел „Широка Лъка“****

Тел. + 359 3030 2121
Е-mail: hotel@shirokalaka.bg, Web: www.shirokalaka.bg

Ваканция „РЕСТАРТ“
Капацитет
Тип помещение

Минимум Максимум

Период 08.06.2020 -30.06.2020
За дните от неделя до четвъртък вкл.
Единично настаняване

Двойна стая без балкон
1
2
80,00
95,00
Двойна стая с балкон
1
2
85,00
105,00
Джуниър Суит без балкон
1
2
95,00
115,00
Джуниър Суит с балкон
1
2
*
125,00
Джуниър Суит с доп. легло
1+1
2+2/ до 11/
*
145,00
Джуниър Суит ДЛ и балкон
1
2+2/ до 11/
*
155,00
Кинг Суит
1+1
2
*
135,00
Кинг Суит с доп. легло
1+1
2+2/ до 11/
*
165,00
Екзекютив Суит
1
2
*
185,00
Обявените цени са в лева, за помещение, според обявения капацитет и включват:
Нощувка
Закуска- от 8:00 ч. до 10:00 ч

Ползване на фитнес, сауна , парна баня
Интернет достъп- в общите части WI-fi, в хотелските стаи - кабелен
Хотелска застраховка, туристическа такса, 9% ДДС
Допълнителни условия и доплащания, политика за настаняване на деца:
Деца до 5,99 г. се настаняват БЕЗПЛАТНО
При настаняване на един възрастен и едно дете до 5,99 г., помещението се таксува кат единично настаняване
В двойните стаи няма възможност за настаняване на трети човек
Настаняването в Джуниър Суит или Кинг Суит с доп. легло е с конфигурация на гостите:
3 ма възрасти или 2 деца до 10,99
Чекиране
Настаняване- от 14:00
Освобождаване- до 12:00
Условия за късно освобождаване
Освобождаването на помещенията е до 12:00 ч
Освобождаване - до 14:00 ч
20,00 лв.
Освобождаване - до 16:00 ч
40,00 лв.
Освобождаване - до 18:00 ч
60.00 лв.
* Според възможностите на хотела и след предварително запитване на рецепция
* Офертата важи за резервации направени след 01.06.20. Анулации без неустойка до 24 ч.преди настаняване

Лукс и комфорт който заслужавате!
Хотел „Широка лъка“ ****, запазва правото си на промяна на цените и условията

