Подарете си уикенд
в хотел „Елена“
за Свети Валентин
Офертата важи за следните дати:
14.02-17.02.2019г.
k.k

Вид помещение/цена за:
Двойна стая - легло
Студио - страна море / легло
Единична стая

Периоди

вид пансион All inclusive

Хотел „Елена”****
Златни пясъци

14.02 – 17.02.2019г.
цена в BGN
57
63
85

„Релийз“ период



 Резервации

0 дни

0 дни

0 дни

0 дни

 Анулации

2 дни

2 дни

2 дни

2 дни

Цените са в лева за възрастен на нощувка при двойно настаняване с включен ДДС и туристически
данък.

Oтстъпки за деца и възрастен на допълнително легло
Приложими за:

Отстъпки в/у цените в %

1-во и 2-ро дете от 0 до 5.99г. в Единична, Двойна стая

100 %

1-во, дете от 6 до 11.99 г. с 2 възрастни в двойна стая

100 %

2-ро & 3-то дете от 6 до 11.99 г. с 2 възрастни в двойна стая

50 %

1-во дете от 6 до 11.99 г. с 1 възрастен в двойна стая

50 %

2 и 3 деца от 6 до 11.99 г. с 1 възрастен в двойна стая

50 %

Възрастен на доп. легло в двойна стая и студио

30 %

Възможно минимално и максимално настаняване във всеки тип стая:
Тип стая

Минимално настаняване

Максимално настаняване

Двойна стая

1 възрастен+1 дете /6-11.99/; или 2
възрастни

Студио страна море

2 възрастни

2 възрастни+ 2 деца, 3-ма
възрастни + 1 дете
4 възрастни; 3 възрастни + 2 деца
или 2 възрастни + 3 деца

Единична стая

1 възрастен

1 възрастен + 1 дете / 0-5.99/

Пакетът включва:












Съответния брой нощувки;
Изхранване на база All Inclusive;
Три вечери DJ парти;
Отопляем вътрешен басейн;
Финландска сауна;
Ледено ведро;
Фитнес;
Детска анимация;
Безплатен паркинг;
Безплатен сейф;
Безплатен Wi-Fi в стаите и общите части на хотела.

All Inclusive програмата включва:
- Закуска на блок маса (07:30ч. - 10:00 ч.);
- Междинна закуска (11:00ч. – 12:00 ч.) - Лоби бар: бисквити, дребни сладки и други;
- Обяд на блок маса (12:30ч. -14:30 ч.);
- Следобедна закуска (15:00ч. - 16:00 ч.) - Лоби бар: бисквити, дребни сладки и други;
- Вечеря на блок маса (18:30ч. - 21:00 ч.);
- Неограничена консумация на напитки (10:00 ч.- 23:00 ч.):
Алкохол: определени марки българско производство;
Безалкохолни напитки: газирани безалкохолни напитки, трапезна вода, пунш, сокове - предлагат се от
машина; алкохолни и безалкохолни коктейли;
Топли напитки: кафе, кафе с мляко, какао, мляко, капучино, чай.
*Първото хранене в деня на пристигане е обяд. Последното в деня на заминаване е закуска (в рамките на
посочените часове).

Платена зона:
Всички гости ползват 20% отстъпка от една процедура по избор от платената зона (веднъж в рамките на
престоя):










Солна стая;
Парна баня;
Сензорна депривация;
Суха флотация;
Луголечение и калолечение;
Душ „Виши“;
Турска баня;
Тангенторна вана;
Масажи.

Ред и условия на плащане




50% от цената по съответната резервация следва да се заплати в срок от 3 календарни дни, от
датата на потвърждаването ѝ.
Пълната сума (останалите 50%) е дължима най - късно на 08.02.2019г.
Плащането се извършва в брой или на посочената банкова сметка на хотела:

Банка: ДСК, Клон 5
Адрес: ул, Московска 19
Финансов Център София/България
Валута: BGN
Фирма:“STELLA TOURS 2001”
BIC Код: STSABGSF
IBAN: BG65STSA93000014308554

От Екипа на хотел Елена
10.01.2019 г.

