
СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА 
„Ваканция за отличници“

Период на офертата 05.03.2018- 05.04.2018
Тип помещение Капацитет Цена

от 1 до 3 нощувки
Цена

 над 4 нощувки 

Двойна стая „Делукс“ 2 95,00 90,00 

Апартамент „Джуниър суит“ 2 115,00 110,00 

Апартамент „Гранд суит“ 2 135,00 125,00 

Апартамент „Гранд суит +“ 2 155,00 145,00 
               
             Обявените цени са в лева, за помещение според обявения капацитет и включват:

• Нощувка;
• Закуска – от 8.00 ч. до 10.30 ч. - блок маса при повече от 30 гости в хотела или 

индивидуално сет меню;
• Електронен сейф в стаята;
• Ползване на фитнес, сауна, парна баня, джакузи, контрастни душове;
• 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  двама  пълноплащащи  възрастни

придружители
• Първо дете от 6 год. до 13.99 год., настанено на допълнително легло в Джуниър или Гранд 

суит заплащат фиксирана цена от  25  .00  лв. с включена закуска

• Второ дете от 6 год. до 13.99 год., настанено на същото допълнително легло в Джуниър или
Гранд суит - БЕЗПЛАТНО

• Трети възрастен настанен на допълнително легло в Гранд или Джуниър Суит заплаща 
фиксирана цена от  35.00    лв. с включена закуска

• При настаняване на един възрастен и едно дете до 5,99 год., помещението се таксува като 
единично настаняване

• В двойните стаи няма възможност за настаняване на трети човек.

      Всички резервации, промени и анулации, следва да се изпращат на факс 03030/ 2123 или e mail :
reservation  @  shirokalaka  .  bg

Хотел "Широка Лъка"**** запазва правото си да променя цените и условията и/или да предлага пакети по
официални и празнични дни!

Тел. + 359 3030 2121, факс +359 3030 2123, Управител +359  897 008 001
Е-mail: hotel  @  shirokalaka  .  bg, Web: www  .s  hirokalaka  .  bg
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