
 
    Тел. + 359 3030 2121, факс +359 3030 2123

        Е-mail: hotel  @  shirokalaka  .  bg, Web: www  .s  hirokalaka  .  bg
                              Период на действие на цените: 21.12.2021 г. - 26.12.2021 г.   
                                                         Минимум престой- 2 нощувки

             Тип помещение Брой гости
2-

дневен 
пакет

3 -
дневен
пакет

4-
 дневен
пакет

Двойна стая  без балкон 2 520,00 620,00 680,00
Двойна стая  с балкон 2 540,00 650,00 720,00

Делукс Джуниър Суит без балкон 2 600,00 740,00 840,00
Делукс Джуниър Суит с балкон 2 640,00 770,00 880,00

Делукс Кинг Суит 2 680,00 860,00 960,00
Екзекютив Суит 2 720,00 920,00 1  080,00

    Обявените пакетни цени са в лева, на помещение при двойно настаняване и включват:

              * Нощувка – според избрания пакет
             * Закуска - от 8.00 ч. до 11.00 ч
             * Коледна вечеря 25.12.2021 г.
             * Интернет достъп- в общите части Wi-Fi, в хотелските стаи - кабелен
              * Фитнес, сауна, парна баня, джакузи- от 9:00 до 20:00
             
   Допълнителни условия  и доплащания:
             * Деца до 5,99 г. се настаняват и ползват детска Коледна вечеря- безплатно
        *  Първо дете от 6 г. до 10.99 г. се настанява на доп.легло в Кинг или Джуниър Суит и
доплаща съответно:
                       - Двудневен пакет- 125,00 лв

        -  Тридневен  пакет – 150,00 лв.
        - Четири двеен пакет – 165.00 лв.

        * Второ дете от 6 г. до 10.99 г. се настанява на същото доп.легло в помещението и
доплаща  50 % от цената за престоя на първото дете

            *  Трети възрастен на допълнително легло заплаща, съответно:
                     -  Двудневен пакет- 235,00 лв.

      -  Тридневен  пакет – 280,00 лв.
      -  Четири двеен пакет – 305,00 лв.

     ...........................................................................................................................................................
    Всяка резервация се потвърждава, променя или анулира чрез писмено съобщение по E-mail.

   * Гарантиране на резервация – 50 % авансово плащане в срок до 7 работни дни от
получаване на потвърждение.

 * Провеждането на Коледната вечер, ще бъде съобразена с приетите към момента на
събитието противоепидемични мерки !!

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