
 
 

 

БОРОВЕЦ – ЦЕНОВНИК БР. 3 
RILA HOTEL 4* ПЕРИОД 

Цена по лице на ден / 
Полупансион Сместување 13.12-26.12 

08.03-14.03 
27.12-04.01 
15.02-21.02 

05.01-24.01 
22.02-07.03 25.01-14.02 15.03-12.04 

Signature Стандардна Twin соба 2+1 68 114 80 92 48 
Signature Стандардна Twin - Sgl 1 101 172 120 139 68 
Sign. Стандардна соба поглед кон стаза  2+1 73 120 85 98 53 
Sign. Стандардна соба со поглед кон 
стаза - еднокреветнa 1 112 183 131 150 78 

Супериор соба 2+1 68 114 80 92 48 
Супериор фамилијарна соба 2+2 68 114 80 92 48 
Супериор поврзана twin соба 2x(2+1) 68 114 80 92 48 
Супериор соба - еднокреветна  101 172 120 139 68 
Супериор соба со поглед кон стаза 2+1 73 120 85 98 53 
Супериор фамилијарна  соба со поглед 
кон стаза 2+2 73 120 85 98 53 

Супериор поврзана twin соба со поглед 
кон стаза 2x(2+1) 73 120 85 98 53 

Супериор соба со поглед кон стаза - 
еднокреветна  112 183 131 150 78 

Делукс Суит (цена за 2 лица) 2+2 202 343 240 279 135 
Делукс Суит  со поглед кон стаза 
 (цена за 2 лицa) 2+2 224 365 261 300 157 

3-то возрасно лице во Делукс суит  34 57 40 46 29 
Минимален престој  3 ноќевања 5 ноќевања 4 ноќевања 4 ноќевања 3 ноќевања 

• Цената вклучува ноќевање со појадок на шведска маса (кафе, чај, сокови) и вечера (пијалоци не се вклучени), 
• Бесплатно користење на внатрешен базен (25м), Џакузи, бесплатно користење на термо зоната (сауна, парна бања, Cryo 

кабина, Турска бања, фитнес, ски остава. Wi-Fi интернет околу хотелот, бесплатен паркинг со лимитирани паркиннг места -
на располагање по пристигнување, соба за багаж, подземен паркинг - на располагање по пристигнување и со доплата 

• Божиќна Гала вечера на 25.12.2018  (незадолжителна) 
• Божиќна Гала вечера на шведска маса: 43 евра за возрасен /23 евра за деца од 2-11.99 
• Новогодишна вечера (задолжителна) на 31.12.2018 (ПОТПОЛНЕТО- нема стандардна вечера на 31.12. ) 
• Новогодишна Гала вечера : 85 евра за возрасен / 45 евра за деца од 2-11.99 
• Доплати и Попусти за деца и возрасни: 

Дете од 0-1.99 на дополнително легло со 2ца возрасни- бесплатно, без услуги 
Дете од 2-11.99 на дополнително легло со 2ца возрасни во Супериор соба или стандардна -доплата 28 евра за  
полупансион  
Дете од 2-13.99 на дополнително легло со 2 возрасни во Супериор фамилијарна соба секое дете плаќа по  28 евра зa 
полупансион 
1 возрасен со дете од 0-11.99 во Стандардна или супериор  соба- 2 единечни легла или еден брачен кревет: секое дете 
плаќа 28 евра за полупансион ,возрасниот плаќа како еднокреветна соба за стандардна или супериор 
1 возрасен со дете од 0-13.99 во Супериор фамилијарна соба -секое дете плаќа по 28 евра за полупансион,Возрасниот 
плаќа како за еднокреветна соба во супериор 
Дете од 2-11.99 со 2 или 3 возрасни во Делукс суит -доплата од 28 евра за полупансион 
Калкулација за Superior interconnecting rools=како за 2 superior Twin rooms 

 



 
 

 

 

 

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БР. 99  

ПРЕСТОЈ 07.02-14.02.20 

10% попуст за сместување во: Signature twin room slope view, Superior family room resort view, Superior twin room 
slope view, Deluxe Suite slope view 

Прво дете до 12 год. Со 2 возрасни – бесплатно 

Прво дете до 14 год на дополнително легло со 2 возрасни во Фамилијарна соба – бесплатно 

СОБИТЕ ЗА ОВАА СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА СЕ ЛИМИТИРАНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LION HOTEL BOROVEC 4* СМЕСТУВАЊЕ 

Цена по лице на ден / Полупансион Сместување 28.12-03.01 04.01-10.01 
15.02-21.02 

15.12-27.12 
11.01-17.01 
25.01-14.02 
22.02-28.02 

01.12-14.12 
18.01-24.01 
29.02-31.03 

Двокреветна стандардна 2+0 68 42 39 35 
Двокреветна економска (поткровје или 
приземје) 2+0 62 38 36 32 

Еднокреветна стандардна 1 131 57 55 51 
Twin Large 2+1 71 46 44 38 
Фамилијарна соба 2+2 77 55 51 46 
Апартман (цена по соба) 4+1 265 189 176 154 
Возрасен на дополнително легло во Голема 
соба / Фамилијарна соба  53 36 33 29 

• Цената вклучува ноќевање со појадок, вечера, бесплатно користење на базен, фитнес, сауна, ски остава за сопствена ски 
опрема и превоз до ски гондола 

• Минимум престој: 5 ноќи 
• Божиќна вечера ( незадолжителна)-48 евра за возрасен/26 евра за деца од 4-11.99 
• Новогодишна вечера (задолжителна)-80 евра за возрасен /42 евра за деца од 4-11.99 
• Попусти 

Дете од 0-3,99-бесплатно (без услуги) 
Дете од 4-11.99- на стандардно легло - 25% попуст 
Дете од 4-11.99 на дополнително легло 50%  попуст од цената за возрасен на дополнително легло 
Попуст за рана резервација - 20% попуст за резерваци направени до 30.09.2019 
.                                                     10% попуст за резервации направени до 31.10.2019 

• Екстра попусти: 7=6, 10=9, 14=12 за престој од 29.02 до крај на сезоната. 
• *Попустите за рана резервација и дополнителните попусти СЕ комбинираат. 

 
 

 

 

BOR HOTEL 3* СМЕСТУВАЊЕ 

Цена по лице на ден / Полупансион Сместување 
01.12-23.12 
08.01-31.01 
21.02-31.03 

24.12-28.12 
03.01-07.01 
01.02-20.02 

29.12-02.01* 

Двокреветна (макс 3 возразни) 2+1 31 36 48 
Еднокреветна 1 42 47 87 
Апартман (мин. 2воз+2деца/макс.3воз+1дете 2+2 32 37 49 

• Во цената е вклучено ноќевање, појадок и вечера, интернет, превоз до лифтот. 
• Минимум престој за Нова Година (29.12-02.01) - 3 ноќи 
• Божиќна Вечера (задолжителна) - 18.00 евра за возрасен / 10.00 евра за дете (3-12,99) 
• Новогодишна вечера (задолжителна) - 66.00 евра за возрасен / 36.00евра за дете (3-12,99) 
• Попусти 

Дете 0-2,99 - бесплатно 
Дете 3-12,99  на дополнителен кревет со 2 возрасни во двокреветна соба - 50% попуст 
Дете 3-12,99 на стандарден кревет со 1 возрасен во двокреветна соба - 35% попуст 
Две деца 3-12.99 со 1 возрасен во двокреветна соба –првото дете има 35% попуст, второто дете 50% 
Едно или две деца 3-12.99 на дополнителен кревет во АПП-секое дете има по 50% 
Возрасен на дополнителен кревет во двокреветна соба - 20% попуст 
Возрасен на дополнителен кревет во АПП нема попуст 

• 10% попуст за резервации направени до 31.10. 
• Екстра попуст:  7=6, 13=11, за пристигнувања 08.01-31.01. и 21.02-31.03. 
• Попустот за рана резервација и екстра попустите НЕ се комбинираат. 

 

 



 
 

 

 

RADINA’S WAY HOTEL 4* ПЕРИОД 

 Сместување 01.12-18.12 19.12-27.12 
03.01-19.01 28.12-02.01 20.01-21.02 22.02-04.03 05.03-31.03 

Цена по лице на ден / Полупансион 
Двокреветна 2+1 35 50 78 42 40 35 
Фамилијарна соба (мин.2в, 
макс.2в+2д или 3в) 2+2 39 55 83 47 45 39 

Еднокреветна соба 1 55 79 125 68 63 55 
Апартман со една спална 
(мин.2в, макс.2в+2д или 3в.) 2+2 44 60 88 52 50 44 

Апартман со 1 спална Делукс 
(мин.2в, макс. 2в+2д. или 3в) 2+2 49 65 93 57 55 49 

Цена по лице на ден / Појадок 
Двокреветна 2+1 N/A N/A N/A N/A N/A 29 
34Фамилијарна соба (мин.2в, 
макс.2в+2д или 3в) 2+2 N/A N/A N/A N/A N/A 34 

Еднокреветна соба 1 N/A N/A N/A N/A N/A 49 
Апартман со една спална 
(мин.2в, макс.2в+2д или 3в.) 2+2 N/A N/A N/A N/A N/A 39 

 Апартман со 1 спална Делукс 
(мин.2в, макс. 2в+2д. или 3в) 2+2 N/A N/A N/A N/A N/A 42 

• Цената вклучува бесплатано користење  на ски остава, превоз до ски лифтот  (21.12-19.03), базен, сауна, соба со пареа, 
џакузи, релакс зона, фитнес, простор за деца со анимација (21.12-19.03), паркинг, Wi-Fi, сеф. 

• Минимален престој 5 ноќи во периодот од 28.12-02.01  и 2 ноќи во периодот од 19.12-27.12 & 03.01-04.03. 
• Новогодишна вечера (задолжително) - 85 евра за возрасно лице / 45 евра за дете (2-11,99) 

Дете 0-1,99 - бесплатно, без услуга 
1 дете 2-11.99 на дополнително легло со 2 возрасни лица во сите видови соби-бесплатно 
2 дете 2-11.99 на дополнително легло со 2 возрасни во фамилијарна соба/Апартман - 50% попуст  
Дете 2-11.99 на стандардно легло со 1 возрасен во двокреветна соба нема попуст  од 28.12-02.01, 20% попуст во останатите 
периоди 
2 деца 2-11,99 со 1возрасен во двокреветна соба - 1 дете не добива попуст во периодот од 28.12-02.01, 20% попуст на 
останатите периоди и второто дете е бесплатно 
Возрасно лице на дополнително легло - 20% попуст  
Попуст за рана резервација за престој од 19.12.2019: 
Попуст за рана резервација - 20% попуст за резервации направени до 30.09.2019. 
Попуст за рана резервација - 15% попуст за резервации направени до 31.10.2019. 
Попуст за рана резервација - 10% попуст за резервации направени до 30.11.2019. 
 

• Екстра попусти 7=6, 10=9 & 14=12 за престој во период 01.12-27.12 и 05.03-31.03.2020 
Попустите за рана резервација и дополнителните попусти СЕ  комбинираат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IGLIKA PALACE 4* СМЕСТУВАЊЕ 

Цена по лице на ден / Полупансион Сместување 
21.12-26.12 
26.01-13.02 
04.03-09.04 

27.12-01.01 02.01-25.01 
14.02-03.03 

Двокреветна соба 2+1 35 50 42 
Еднокреветна соба 1 52 92 63 
Студио (мин. 3 полни суми, макс.2в+3д. или 4в) 2+2 35 50 42 
Двокреветна економска соба (макс. 2в) 2+0 24 44 35 
Двокреветна економска соба 1 36 81 52 

• Во цената е вклучено ноќевање, шведска маса за појадок и вечера, во 16:00-17:00ч. Кафе, чај, колачи во ресторанот, 
бесплатно користење на базен, паркинг,  Wi-Fi во лобито на хотелот. 

• Цената за студио се 3 цели платени суми.  
• Минимум престој од 7 ноќи 27.12-01.01. 
• Божиќна Вечера на 25.12. (незадолжителна)  - 38.00 евра за возрасен / 21.00 евра за дете (2-11,99) 
• Новогодишна вечера (задолжителна) - 55.00 евра за возрасен / 30.00 евра за дете (2-11,99) 
• Попусти 

Дете 0-1,99 - бесплатно, без услуги 
Дете 2-11,99 на стандардно легло во двокреветна соба - се плаќа цела сума во периодот  27.12-01.01; 25% попуст за 
останатиот период 
1 дете 2-11,99 на дополнително легло со 2 суми за 2  возрасни во двокреветна стандардна соба - бесплатно 
Трето  дете 2-11,99 на дополнително легло во Студио - 50% попуст 
Возрасен на дополнително легло во двокреветна стандардна соба- 25% попуст 
Четврто возрасно лице на дополнително легло во Студио – 25% попуст 
Попуст за рана резервација  - не важи за периодот од 27.12-01.01: 
Попуст за рана резервација - 10% попуст за резервација до 31.10.2019 

 

EUPHORIA CLUB HOTEL & SPA 4* ПЕРИОД 

Цена по лице на ден / со Појадок Сместување 01.08-15.12. 16.12-27.12 
04.01-14.02 28.12-03.01 15.02-29.02 01.03-04.04 

Студио (Мин/макс. 2 воз) 2+0 22 38 67 43 30 
Студио - Еднокреветна 1 42 72 131 83 57 
Суит со 1 спална (мин.2в, макс.3в или 2в+2д) 2+2 28 44 82 50 36 
Суит со 2 спални (мин.3в, макс.5в или 4в+2д) 4+2 33 57 95 69 45 
Вила со 2 спални со камин (мин.3в,макс. 5в 
или 4в+2д) 4+2 47 72 119 84 56 

Доплата за 2-ро и 3-то дете (2-11,99) во  
Суит / Вила  6 17 28 25 17 

• Во цената е вклучено ноќевање, појадок, бесплатно користење на базен, џакузи, парна бања W-Fi, паркинг, превоз до ски лифт ( за време 
на ски сезоната). 

• Минимум престој од 3 ноќи за периодот 28.12-03.01.  
• Вечера - 11.00 евра за возрасен / 9 евра за дете 2-11,99 од ден. За период  до  15.12: 9 евра за возрасен / 6 евра за дете 2-11.99. 
• Божиќна Вечера (задолжителна за гости на полупансион) - 43.00 евра за возрасен / 23.00 евра за дете (2-11,99). 
• Новогодишна вечера (задолжителна за гости на полупансион) -75.00 евра за возрасен / 40.00 евра за дете(2-11,99) 
• Попусти: 

Дете (0-11,99) дополнително легло со 2 возрасни во 1 спална суит - бесплатно за ноќевање и појадок 
Дете (0-1,99) стандардно легло со 1 возрасен во Студио = еднокреветно студио 
Дете (2-11,99)  стандардно легло со 1 возрасен во Студио - без попуст 
2ро  Дете (2-11,99) дополнително легло со 2 возрасни во Суит со 1 спална - плаќа доплата како што е во табелата погоре. 
1 Дете (0-11,99) регуларално легло со 3 возрасни во Суит со 2 спални/ вила - бесплатно за ноќевање и појадок 
Деца (2-11,99)  со 3 возрасни во Суит со 2 спални/ вила - 1во дете е бесплатно за ноќевање и појадок, 2ро дете плаќа 
Деца (2-11,99) со 3 возрасни во Суит со 2 спални/ вила - 1во дете е бесплтно за ноќевање и појадок, 2ро и 3то дете плаќаат 
4 Возрасни со 1 дете (0-11,99) во Суит со 2 спални/ вила -4от возрасен добива 50% попуст и дете е бесплатно за ноќевање и појадок 
Возрасни со 2 деца (2-11,99) во Суит со 2 спални/ вила - 4от возрасен добива 50% попуст и 1во дете е бесплатно на ноќевање и појадок, 
2ро дете плаќа доплата како што е во табелата погоре 
Возрасен на дополнително легло со Суит/ вила - 50% попуст од основната цена за легло 
4от возрасен на стандардно легло во Суит со 2 спални / вила - 50% попуст од основната цена за легло 
Попуст за рана резервација, важи за престој од 16.12.2019: - 20%  попуст за резервации до 30.09.2019 
Попуст за рана резервација важи за престој од 16.12.2019- 10% попуст за резервации направени до 01.11.2019 

• Екстра попусти 7=6, 8=7, 9=8, 10=9… 14=12 за престој во хотелот од период 01.08-27.12, 11.01-31.01 и 23.02-04.04. 
Попустот за рана резервација и  дополнителните попусти  СЕ комбинираат 
Предсезонски попуст за викенди: 10% попуст на цените на ноќевање со појадок за престој од Недела до Четврток важи до 20.12.2019 



 
 

 

 

FESTA WINTER PALACE 
HOTEL 5* 

ПЕРИОД 

Цена по лице на ден / 
Полупансион Сместување 01.12-20.12 

05.03-09.04 
21.12-
27.12 

28.12-
01.01 

02.01-
13.01 

 
14.01-
25.01 

26.01-
15.02 

16.02-
04.03 

Двокреветна соба делукс 
(макс. 3 возрасни) 2+1 43 57 105 68 57 66 55 

Двокреветна  соба делукс 
еднокреветна 1 64 85 208 122 85 119 82 

Јуниор Суит (мин.2в,макс. 
2в.+2д или 3в ) 2+2 49 66 121 78 64 76 61 

Стандард Суит (мин.2в, 
макс. 2в+2д или 3в) 2+2 52 71 132 84 70 83 65 

 • Цената вклучува ноќевање. со појадок и вечера , бесплатано користење на внатрешниот базен, фитнес, сауна, парна 
бања, релакс соба, Wi-Fi. 

• Минимум престој 5 ноќи  за период 28.12-01.01. Минимум престој за 3 ноќи за останатиот период 
• Божиќна вечера на 25.12. (задолжителна)  - 38.00 евра за возрасен / 18.00 евра за дете (3-12,99). 
• Новогодишна вечера (задолжителна) - 85.00 евра за возрасен / 45.00 евра за дете(3-12,99) 

Дете 0-2,99 на дополнително легло - бесплатно 
1 дете 3-12,99 на стандардно легло со еден возрасен во двокреветна соба - 50% попуст 
2 дете 3-12,99 со еден возрасен во двокреветна соба - секое дете добива  50% попуст 
1-во Дете 3-12,99 на дополнителен кревет со 2 возрасни - бесплатно  
2-ро Дете 3-12,99 на дополнително легло со 2 возрасни во Јуниор / Стандард суит - 50% попуст 
Возрасен на дополнително легло- 30% попуст 
Попуст за рана резервација - 10%попуст за резервација до 31.10.2019 
Дополнителни попусти- важи за резевации од 01.11.2019 

• 7=6 за пристигнувања од:: 01.12-20.12, 08.01-15.02 и 05.03-09.04. 
• *Попустот за рана резервација и дополнителните попусти НЕ се комбинираат. 

 

FESTA CHAMKORIA HOTEL 4* ПЕРИОД 

Цена по лице на ден / Полупансион Сместув
ање 

01.12-
20.12 

21.12-
27.12 

28.12-
01.01 

02.01-
13.01 

14.01-
25.01 

26.01-
15.02 

16.02-
04.03 

05.03-
09.04 

Двокреветна стандардна соба 2+0 24 38 72 44 38 45 36 29 
Еднокреветна соба 1 36 56 105 63 55 64 51 43 

Јуниор Суит (мин.2в, макс.2в+2д или 
3в+1д) 2+2 29 43 80 50 44 50 41 34 

Стандард Суит (мин 2в, макс.2в+2д 
или 3в+1д) 2+2 33 50 94 59 51 60 48 39 

• Во цената е вклучено ноќевање, појадок , вечера, бесплатно користење на сауна, парна бања,  соба за релаксирање, 
внатрешен базен, фитнес, wi-fi, превоз до ски терените 

• Минимум престој 5 ноќи за период од 28.12-01.01. Минимум  престој од 3 ноќи за останатиот период 
• Божиќна Вечера (задолжителна)  - 28.00 евра за возрасен / 15.00 евра за дете (3-12,99) 
• Новогодишна вечера (задолжителна) - 55.00 евра за возрасен / 30.00 евра за дете(3-12,99) 
• Попусти: 

Дете 0-2,99 на дополнителен кревет - бесплатно. Бебешко креветче - на барање, бесплатно. 
Дете 3-12,99 на стандардно легло со 1 возрасен во двокреветна соба - 50% попуст. 
1-во Дете 3-12,99 на дополнителен кревет со 2 возрасни во Јуниор / Стандард Суит - бесплатно 
2-ро Дете 3-12,99 на дополнително легло со 2 возрасни во Јуниор / Стандард Суит - 50% попуст  
Возрасен на дополнително легло во Јуниор/Стандард суит - 25% попуст 
Попуст за рана резервација - 10% попуст за резервација до  31.10.2019 

• Екстра попусти - важи за резевации од 01.11.2019 
7=6 за пристигнувања од: 01.12-20.12, 08.01-15.02 и 05.03-09.04. 
*Попустот за рана резервација и  дополнителните попусти НЕ се комбинираат. 

 
 

 

 



 
 

 

 

FLORA COMPLEX 4* СМЕСТУВАЊЕ 

Цена по лице на ден / Полупансион Сместување 01.12-17.12 
12.03-31.03 

18.12-25.12 
05.03-11.03 26.12-03.01 04.01-04.03 

Двокреветна (макс. 2в+1д) 2+1 30 35 60 46 
Еднокреветна 1 47 56 116 71 
Студио (цена за 2 лица) Мин.2в, Макс. 3 в. 2+1 66 78 127 99 
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица)  
Мин. 2в, Макс 4в 2+2 79 94 149 116 

• Цената вклучува, ноќевање, појадок, вечера, бесплатна користење на внатрешниот базен, фитнес. 
• Божиќна вечера (задолжително) - 43.00 евра за возрасен  / 23.00 евра за дете (2-11,99) 
• Новогодишна вечера (задолжително) - 75.00 евра за возрасен / 40.00 евра за дете (2-11,99) 
• Попусти 

Дете 0-1,99 - бесплатно, без услуга 
Дете 2-11,99 на стандардно легло со 1возрасен во двокреветна соба- нема попуст за детето;  
2 деца 2-11,99 со 1 возрасен во двокреветна соба- 1 дете 100%, 2  дете е бесплатно. 
1 дете 2-11,99 на дополнителен кревет со 2 возрасни кои плаќаат целосни суми, во сите типови на соби, е бесплатно 
2 дете 2-11,99 на дополнителен кревет со 2 возрасни кои плаќаат целосни суми - 60% попуст на цената за стандардно 
легло 
Возрасно лице на дополнително легло во Студио/Апартман -  30% попуст на цената од регуларното легло 
Попуст - за резервации направени од 16.10.2019: 
1 бесплатно ноќевање за резервации со минимум престој од 7 ноќи во период: 01.12-25.12 & 05.03-31.03.  
 

 

SAMOKOV HOTEL 4* СМЕСТУВАЊЕ 

Цена по лице на ден Сместување 21.12-27.12 
01.03-31.03 28.12-03.01 04.01-17.01 

01.02-23.02 
18.01-31.01 
24.02-29.02 

Двокреветна соба / Полупансион 2+1 33 57 44 38 
Двокреветна соба / Со доручек 2+1 29 52 39 33 
Доплата за еднокреветна соба 1 18 18 18 18 

• Во цената е вклучено  ноќевање, појадок за (НП)/ појадок и вечера (ПП), бесплатно користење на базенот. 
• Минимум престој за Нова Година (28.12-03.01) е 5 ноќи; Минимум престој за останатиот период 3ноќи 
• Божиќна Вечера (незадолжителна)  - 38.00 евра за возрасен / 23.00 евра за дете (2-11,99) 
• Новогодишна вечера (задолжителна) - 50.00 евра за возрасен / 35.00 евра за дете(2-11,99) 
• Попусти: 

Дете 0-4,99 на дополнително легло со 2 возрасни - бесплатно 
1 дете 0-4,99 дели со 1 возрасен = еднокреветна соба 
Дете 5-11,99  на стандардно или дополнително легло - 50% попуст 
Возрасен на дополнително легло - 15% попуст 
Попуст за рана резервација  - 10% попуст за резервација до 10.11.2019 

• Екстра попусти - важи за резевации од 11.11.2019 
• За  престој од 5-9 ноќи, 1 ноќ е бесплатна, за престој од 10 ноќи и повеќе - 2 ноќи се бесплатни - за пристигнувања од 

периодот 04.01-22.01 incl. и од 07.03-31.03. incl. 
• *Попустот за рана резервација и  дополнителните попусти  НЕ се комбинираат. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BOROVETS GARDENS APART-COMPLEX 2* СМЕСТУВАЊЕ 

Цена по соба на ден Сместување 01.12-17.12 
12.03-31.03 

18.12-25.12 
05.03-11.03 26.12-03.01 04.01-04.03 

Студио (цена за 2 лица) Мин.2в, макс. 2в+1д) 2+1 37 42 76 46 
Студиo - еднокреветна 1 31 35 64 39 
АПП со 1 спална (цена за 2 лица)  
Мин.2в, макс 4в 2+2 48 53 86 58 

АПП со 2 спални (цена за 4 лица) 
 Мин.4в, макс. 6в. 4+2 63 72 111 79 

• Во цената е вклучено користење на внатрешен базен. 
• Попусти  

1во дете 2-11,99 на дополнителен кревет со  2 или 4 возрасни - бесплатно 
2ро дете 2-11,99 на дополнителен кревет со 2 или 4 возрасни - 80% попуст од регуларната цена за кревет  
Возрасен на дополнителен кревет во апартман - 50% попуст од цената за стандарден кревет 

• Екстра попусти за резервации направени од 16.10.2019 
1 бесплатна ноќ за резервација со минимум 7 ноќи за престој од: 01.12-25.12 & 05.03-31.03. 
 

 

ELA HOTEL 3* СМЕСТУВАЊЕ 
 Сместување 20.12-03.01 04.01-28.02 29.02-31.03 

Цена по лице на ден / со појадок 
Двокреветна 2+0 /2+1* 49 42 33 
Еднокреветна 1 77 67 52 
Возрасен на дополнителен кревет  37 31 25 

Цена по лице на ден / Полупансион 
Двокреветна 2+0 /2+1* 62 55 46 
Еднокреветна 1 90 80 65 
Возрасен на дополнителен кревет  50 44 38 

• Во цената е вклучено бесплатно користење на паркинг, фитнес, детско катче, Wi-Fi во целиот хотел, место за чување на ски 
опрема, сауна и парна бања од 16:00 до 18:00ч. 

• Само во двокреветните соби на приземје и кат може да сместат возрасен или дете на дополнителен кревет. 
• Божиќна Вечера (задолжителна) на 25.12 - 50.00 евра за возрасен / 27 евра за дете (4-11,99) 
• Новогодишна вечера (задолжителна) - 91.00 евра за возрасен / 48 евра за дете (4-11,99) 
• Попусти 

Дете 0-3,99 на дополнителен кревет - бесплатно . Детско креветче ( на барање) - бесплатно 
Дете 0-3,99 со 1 возрасен= еднокреветна. 
Дете 4-11,99 на регуларен кревет - 50% попуст од цената за стандарден кревет за возрасен . 
Дете 4-11,99 на дополнителн кревет -  50% попуст од цената за дополнитен кревет за возрасен. 

• Попуст за рана резервација  - 10% попуст за резервација до  31.10.2019 
• Екстра попусти 7=6 за престој од 05.03-31.03  

Попустот за рана резервација и екстра попустите СЕ комбинираат. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VICTORIA HOTEL 3* СМЕСТУВАЊЕ 

Цена по лице на ден / Полупансион Сместување 28.12-03.01 
24.12-27.12 
04.01-10.01 
08.02-13.02 

09.12-23.12 
19.01-07.02 
16.02-15.03 

11.01-18.01 
16.03-05.04 

Двокреветна 2+0/2+1 38 35 26 22 
Доплата за еднокреветна соба 1           N/A N/A 13 9 
Апартман (мин. 2 возрасни) 2+2 49 44 37 33 

• Божиќна вечера (задолжително) - 29.00 евро за возрасен  / 16.00 еврa за деца  (2-11,99) 
• Новогодишна вечера  (задолжително) - 31.00 евра за возрасен / 18.00 евра за дете (2-11,99) 
• Попусти: 

Дете 2-11,99 на дополнително легло со 2 возрасни - 70% попуст 
1 дете 2-11,99 со 1 возрасен во двокреветна соба - 30% попуст 
Возрасно лице на дополнително легло  - 30% попуст 

 

 

 HOTEL SOKOL 3* СМЕСТУВАЊЕ 

Цена по лице на ден / Полупансион Сместување 01.12-23.12 
04.03-31.03 

 
10.01-23.01 
16.02-03.03 

 

24.12-27.12 
02.01-09.01 
24.01-15.02 

28.12-01.01 
 

Двокреветна  2+1 25 32 37 53 
Двокреветна=еднокреветна соба 1 39 50 57 102 
Апартман Цена за 2 лица (макс.3в+1д) 2+2 69 84 99 136 
Возрасен на дополнително легло во 
Двокреветна/АПП  19 19 19 19 

Дете 6-11.99 на дополнително легло во 
Двокреветна /АПП  14 14 14 14 

• Цената вклучува фитнес, паркинг 
• Минимум престој 4 ноќи  
• Божиќна вечера (незадолжително) - 28.00 евро за возрасен  / 16.00 еврa за деца  (0-11,99) 
• Новогодишна вечера  (задолжително) - 70.00 евра за возрасен / 38.00 евра за дете (0-11,99) 

Дете 0-5,99 на дополнително легло бесплатно 
1 дете 0-11,99 со 1 возрасен во двокреветна соба по цена за еднокреветна соба 
Две деца 0-11.99 со 1 возрасен во двокреветна по цена за двокреветна соба 

Попуст за рана резервација - 15% попуст за резервации направени до 31.10.2019  10% попуст до 30.11.2019 
Екстра попусти за пристигнувања 01.12-18.12.-7=5  8=6  9=7  10=8 11=9 12=10  13=11 
Екстра попусти за пристигнувања 04.03-31.03 –7=5,8=6,9=7,10=8,11=9,12=10,13=11 
Двата попусти Не можат да се комбинираат, Екстра попустите имаат приоритет пред попустот за рана резервација 

 

 

Цената не вклучува: 

• Туристичка такса 1 еур по лице на ден  

Важна напомена:  

• РАНО БУКИРАЊЕ не подложи на промена на термин или хотел, како и откажување на резервацијата од страна на 
патникот. 

• Уплатениот аванс од 50% не се враќа.  
• Цените се дадени во евра, плаќањето е задолжително во денари  (1еур=61.8мкд) 
• Задолжително патничко и здраствено осигурување 
• За ова патување потребен е валиден биометриски пасош, не се потребни вакцини 
• За резервација задолжителна уплата аванс од 50 % од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред патување 
• За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ 


