ЗИМА ПАМПОРОВО 2019/20
Ценовник бр.1
01.10.2019

Индивидуално туристичко патување
ХОТЕЛ
APART- HOTEL KAMELIA 4*
Цена по лице за ноќевање /Наем

ПЕРИОД
сместување
01.12-18.12
станд.+доп.
05.03-15.04
легло

19.12-26.12
03.01-12.01

27.12-02.01 13.01-19.01

20.01-04.03

Студио (мин./макс.2в.)
2+0
26 €
41 €
58 €
29 €
36 €
Апп со 1 спална соба(мин.2воз.,макс.
2+2
28 €
43 €
63 €
31 €
39 €
2 воз.+2 деца или 3 воз.)
Апп со 2 спални соби (мин.4воз.)
4+2
23 €
35 €
55 €
26 €
32 €
(макс.4 воз.+2деца или 5 воз.)
Апп со 3 спални соби (мин. 6 воз)
6+2
21 €
34 €
51 €
23 €
30 €
(макс.6воз.+2деца или 7 воз.)
 Бесплатно користење на базен ,фитнес, остава за ски опрема,WI-FI интернет, вечерна анимација за деца, паркинг,
инфра ред сауна, Џакузи
 Минимум престој 5 ноќи за период од 27.12-02.01, 2 ноќевања за останатиот период
 Доплата за појадок-6 еур. возрасни / 3 еур деца од 6-11.99 год. на ден
 Доплата за вечера-11 еур. возрасни / 6 еур деца од 6-11.99 год. на ден
 Божиќна Вечера (задолжителна)-45 еур возрасен/ 30 еур деца 6-11.99 год.
 Новогодишна Вечера (задолжителна)-100 еур возрасен/55 еур. деца 3-11.99 год. во посебен дел од хотелот со ани мација







Деца од 0-5.99 год. на дополнително легло- Бесплатно
Дете од 6-11.99 год. на дополнително легло – 60% попуст
Дете од 0-11.99 год. на редовно легло-нема попуст
Возрасен на дополнително легло- 20% попуст
Попусти за рана резервација (не важи во период од 27.12-02.01)
10% попуст за резервации направени до 31.10.2019

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА-Hotel Perelik 5*
ХОТЕЛ

ПЕРИОД

PERELIK HOTEL 5*
Цена по лице за ноќевање
Полупансион

Смест.
Станд.+
Доп.лег.

01.12-20.12
07.03-20.04

21.12-27.12
04.01-17.01
22.02-06.03

28.12-03.01

18.01-21.02

43 €
49 €
81 €
56 €
62 €
68 €
160 €
76 €
Апартман /Мазонет (макс.3в+1дете)
2+1
54 €
60 €
92 €
68 €
Дополнителното легло е софа на извлекување, за 1 возрасен и 1 дете максимум.
Цената вклучува бесплатно користење на новиот Relax центар (базен, сауна, фитнес, бања со пареа),WI-FI,
шатл превоз до ски патеки- Ski center 1- Tourist center, Ski center 2- Malina и до Ski center 5- Mechi chai,
остава за сопствена ски опрема во хотелот или на ски патеките на Ski Center 2- Malina.
(не се пресметува попуст на овие цени):
Божиќна Вечера на 25.12 (задолжителна)- 25 еур. возрасни/ 15 еур. деца 2-11.99 год.
Новогодишна Вечера - (задолжителна) -65 еур. возрасни/ 45 еур. деца 2-11.99 год.
Намалувања:
Дете 0-4,99 на дополнително легло со 2 возрасни (кои плаќаат полни суми)- бесплатно
Дете 0-4,99 со 1 возрасен=Еднокреветна
Дете 5-11,99 на редовно легло- 25% попуст
Дете 5-11,99 на дополнително легло- 50% попуст
Возрасен на дополнително легло- 25% попуст
 Попусти за рана резервација
 15% попуст за резервации направени до 30.10.2019
 10% попуст за резервации направени до 01.12.2019
Wellness пакет 9 еур по лице на ден (оваа цена е за со направена резервација)
Во цената е вклучено користење на: инфраред сауна, Финска сауна, хербал сауна,Турска бања, арома
парна бања, ледена соба,релакс зона, хоризонтален туш во Wellness & Leisure Center.
Јуниор Суит (3воз+1 дете)

2+1

Јуниор Суит=Еднокреветна

1

ХОТЕЛ

HOTEL PRESPA 3*

ПЕРИОД
сместување
станд+допол.легло

Цена по лице на ден Полупансион

01.12-13.12
05.01-17.01
24.02-15.04

14.12-27.12
03.01-04.01
18.01-21.02

28.12-02.01

27 €
30 €
50 €
Еднокреветна соба
1
35 €
38 €
58 €
 Бесплатно користење на фитнес, Wi-Fi во соба и во лоби барот, превоз до Малина ски центар според
хотелскиот распоред, паркинг
 Минимум престој : 5 ноќевања
 Новогодишна Вечера na 31.12.2019 (задолжителна) -60 еур возрасен / 35 еур деца 2-11.99 год
 Дете од 0-1.99г.-бесплатно
 Дете од 2-11.99г. на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба-30% попуст
 Дете од 2-11.99г. на дополнително легло во докреветна соба-75% попуст
 Две деца од 2-11.99г. со 1 возрасен во двокреветна соба-прво дете 30% попуст, второ дете 75% попуст
 Возрасен на дополнително легло во двокрветна-25% попуст
 Попусти за рана резервација
 10% попуст за резервации направени до 30.11.2019
Екстра попусти: За престој од мин.7 ноќевања=1 бесплатна ноќ (за пристигнување од 05.01-18.01 и од 04.03 до
крај на сезоната
Двокреветна соба

2+1

Двата попуста не се комбинираат.

ORLOVETS HOTEL 5*

сместување
стандард.+
доп.легло

01.12-20.12
07.03-20.04

Цена по лице на ден

21.12-27.12
04.01-17.01
22.02-06.03

28.12-03.01

18.0121.02

НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК

Двокреветна соба

37 €
56 €
56€

2+1

Двокреветна сова =Еднокреветна соба

1

Апартман (макс. 3 воз+1 дете)

2+1

43 €
63 €
63€

75 €
149 €
95€

51€
70€
70€

ПОЛУПАНСИОН

43€
49 €
81 €
56€
62 €
68 €
161 €
76€
Апартман (макс.3 воз+1 дете)
2+1
62€
68€
100€
76€
1.Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера, New Mountain Wellness lounge (внатрешен базен, фитнес,
арома сауна, хербал сауна, тропски туш, парна бања и арома парна бања), WI-FI, ски шатл превоз според
распоред до ски патеките- Ski Center 1- Tourist center, Ski center 2- Malina и Ski center 5- Mechi chai, остава за
сопствена ски опрема во хотелот или на ски патеките на Ski center 2- Malina.
2. Додатоци (не се пресметува попуст)
 Божиќна Вечера на 25.12(задолжителна)- 30 еур возрасни/ 20 еур деца 5-11.99 год
 Новогодишна Вечера (задолжителна ) -65 еур возрасни/ 45 еур деца 2-11.99 год
 Дете 0-4.99 год на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно
 Дете 0-4.99 год. со 1 возрасен = Еднокреветна
 Дете од 5-11.99 год на редовно легло-25% попуст
 Дете од 5-11.99 год на дополнително легло -50% попуст
 Возрасен на дополнително легло- 25% попуст
 Попусти за рана резервација

20% попуст за резервации направени до 30.09.2019
15% попуст за резервации направени до 30.10.2019
10% попуст за резервации направени до 01.12.2019
Двокреветна соба

2+1

Двокреветна соба=Еднокреветна соба

1

ХОТЕЛ

ORPHEUS HOTEL
PAMPOROVO 4*
Цена по лице за ноќевање
Полупансион

Двокреветна соба-макс.2воз+1дете
Еднокреветна соба
Трокреветна соба-цена за 3воз/макс.3воз
АПП-1-спална соба-цена за 2воз+2деца
или 3воз/макс.4 возрасни

ПЕРИОД

Смест.
Станд.+
Доп.лег.

21.12-27.12
09.01-17.01
22.02-03.03

28.12-01.01

2+1

42 €
59 €
108 €
125 €

81 €
117 €
206 €
243€

1
3+0
2+2

02.01-08.01
18.01-21.02

46 €
64 €
117 €
137 €

04.03-10.04

34 €
46 €
88 €
101 €

*Цената вклучува бесплатно користење na базен, инфраред сауна, Финска сауна фитнес, бања со
пареа,WI-FI, шатл превоз до ски патеката 2- Malina , остава за сопствена ски опрема во хотелот,паркинг,
анимации за деца и спортски анимации за возрасни.
*Минимален престој:
- Минимум 3 ноќевања за период од 28.12-01.01
-Минимум 4 ноќевања за период од 18.01-21.02
Божиќна Вечера (задолжителна)- 39 еур. возрасни/ 22 еур. деца 5-12.99 год.
Новогодишна Вечера - (задолжителна) -90 еур. возрасни/ 50 еур. деца 5-12.99 год.
*Во двокреветна соба
Дете 0-4,99 на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна или АПП- бесплатно/бесплатен baby cot
Дете 5-12,99 на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна соба-бесплатно
Дете 5-12,99 на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба- 50% попуст
Две деца 5-12,99 со 1 возрасен во двокреветна соба- двете деца добиваат по 50% попуст
Возрасен на дополнително легло- 25% попуст
*Во Апартман
1 дете 5-12,99 на дополнително легло со 3 возрасни во АПП со 1 спална соба-90% попуст од редовната
цена
4то возрасно лице на дополнително легло во АПП со 1 спална соба-85% попуст од редовната цена
 Попусти за рана резервација
 20% попуст за резервации направени до 30.09.2019 Не важи за период 28.12-01.01
 15% попуст за резервации направени до 31.10.2019 Не важи за период 28.12-01.01
10% попуст за резервации направени до 01.12.2019
Специјален попуст “Long stay” за резервации со мин.7 ноќевања престој: 10% дополнителен попуст за
резервации направени до 01.12.2019
“Long stay” попустот може да се комбинира со попустот за рана резервација
Екстра попусти
7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12 и 14=12 за пристигнувања 02.01-31.03
Попустот за рана резервација е екстра попустите НЕ се комбинираат.

ХОТЕЛ

FINLANDIA 4*
Цена по лице за ноќевање ПОЛУПАНСИОН
Двокреветна соба (макс. 4 воз.)
Двокреветна=Еднокреветна соба
Двокреветна Делукс
АПП стд (цена само за наем на АПП макс.4
воз.)

ПЕРИОД
сместување
станд.+доп.
легло

01.12-26.12
12.01-23.01
23.02-10.04

2+1/2+2

27.12-02.01

03.01-12.01
24.01-22.02

2+1

27 €
+50%
32 €

47 €
+100%
52 €

32 €
+50%
38 €

2+2

65 €

107 €

79 €

1

Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера (за двокреветна и еднокреветна соба), бесплатно користење на базен и фитнес, шатл
превоз до ски патеките и назад, паркинг.
 Доплата за ручек -10 еур возрасни / 7 еур деца 2-11.99 год
 Доплата за Полупансион (задолжителен во АПП) -12 еур возрасни / 7 еур деца 3-11.99 год на ден
 Божиќна Вечера на 25.12 (задолжителна)- 30 еур возрасен/ 18 еур деца 3-11.99 год
 Новогодишна Вечера (задолжителна ) -60 еур возрасен / 35 еур деца 3-11.99 год
 Дете од 0-2.99 год-Бесплатно
 Дете од 3-11.99 год на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба- 50% попуст,НЕМА ПОПУСТ за периодот за Нова Година
(27.12-02.01)
 Дете од 3-11.99 год на дополнително легло во двокреветна соба-50% попуст за период 27.12-02.01, 70% попуст за останатиот период
 Дете на дополнително легло во апартман- доплаќа само за Полупансион
 Возрасен на дополнително легло во двокреветна соба-20% попуст
 Попусти за рана резервација (не важи за период 27.12-02.01)

10% попуст за резервации направени до 15.11.2019
Екстра попуст: за престој од 7-10 ноќи-1 бесплатна ноќ во период 01.12-26.12, 12.01-23.01 и од 23.02-10.04., за престој 11 ноќи и повеќе-2
бесплатни ноќи. Двата попуста не се комбинираат.


ХОТЕЛ

PAMPOROVO HOTEL 4*

ПЕРИОД
Сместување
стандарно
Доп.легло

08.12-19.12
01.03-31.03

Цена по лице на ден

28.12-02.01

03.01-16.01
23.02-29.02

НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК

Двокреветна соба со балкон (мин 1 в.+1дете)

2+1

Двокреветна без балкон (мин 1 возр.+1дете,
макс. 2воз.+2 деца или 3 возр.)

2+2

Еднокреветна соба

20.1227.12
17.0122.02

1

Студио( мин.3воз.макс.2воз.+2деца или 3воз.)

2+2

Апартман (мин. 2воз.,макс.3воз.+1дете)

2+2

Апартман Де Лукс (мин=макс.2воз.)

2+0

Претседателски АПП-цена по апп (макс.2воз.)

2+0

25 €

36 €

62€

32 €

22 €

34 €

59€

30 €

+50%

+80%

+100%

+50%

36 €

47 €

73€

43 €

42 €

53 €

79€

49 €

53 €

64 €

90€

60 €

300 €

351€

292 €

277 €

НОЌЕВАЊЕ СО ПОЛУПАНСИОН
Двокреветна соба со балкон
(мин.1воз.+1дете, макс.2воз.+1дете/ 3воз.)

2+1

Двокреветна без балкон
(мин.1воз.+1дете, макс.2воз.+2дете/ 3воз.)

2+2

Еднокреветна соба

1

Студио (мин.2воз.макс 2воз.+2деца или 3воз.)

2+2

Апартман (мин.2воз.+2деца,макс.3воз.+1дете

2+2

Апартман Де Лукс- (мин=макс.2воз.)

2+0

Претседателски АПП-цена по апп
(мин=макс.2воз.)

2+0








31 €

43€

68€

39 €

29 €

40 €

66€

36 €

+50%

+80%

+100%

+50%

43 €

54 €

80€

50 €

48 €

60 €

86€

56 €

60 €

71 €

97€

67 €

291 €

314 €

365€

306 €

Бесплатно користење на базен, фитнес, Џакузи, парна бања, сауна, игротека за деца, Wi-Fi во лоби бар и
Whiskey бар, ски-остава (ограничен број), превоз до ски терените, паркинг (ограничен број на паркинг
места)
**Гостите на ПОЛУПАНСИОН имаат вечера на 24.12 и на 25.12
- Минимален престој- минимум 3 ноќевања за период од 28.12-02.01
-Новогодишна вечера (задолжителна) во Orpheus ресторан- за гости на BB: 101 еур за воз/ 48 еур за
деца (4-11,99)/ дете (0-3,99)- бесплатно
-Новогодишна вечера (задолжителна) во Orpheus ресторан- за гости на HB: 95 еур за воз/ 45 еур за
деца (4-11,99)/ дете (0-3,99)- бесплатно
-Новогодишна вечера (задолжителна) во Perelik ресторан- за гости на BB: 91 еур за воз/ 48 еур за деца
(4-11,99)/ дете (0-3,99)- бесплатно
- Новогодишна вечера (задолжителна) во Perelik ресторан- за гости на HB: 85 еур за воз/ 45 еур за
деца (4-11,99)/ дете (0-3,99)- бесплатно
За деца има мени на Новогодишната вечера.
1 или 2 деца од 0-3.99 со 1 возрасен = еднокреветна соба
Дете од 4-11.99 г. на редовно легло со 1 возрасен во Двокреветна=Еднокреветна
Две деца 4-11.99 год. со 1 возрасен во двокреветна соба со балкон-секое дете по 50% попуст
Дете од 0-0,3,99 на допол. легло – бесплатно. Baby cot – бесплатно ( на посебно барање, ограничен број)

Прво дете од 0-11.99 на дополнително легло со 2 возрасни - бесплатно
Второ дете од 4-11.99 год. на дополнително легло со 2 возрасни -50% попуст
Возрасен на дополнително легло во двокреветна соба , студио или апартман – 20 % попуст
-Попуст за периодот за Нова Година (може да се комбинира со попустот за рана резервација)
10% попуст за резервации со 4 ноќевања во период од 28.12-02.01.2020 (важи конкретно за
ноќевање на 28.12-02.01)
15% попуст за 5-6 ноќевања во период од 28.12-02.01.2020 (важи конкретно за ноќевање на 28.1202.01)
 Попусти за рана резервација важи за период на престој 08.12 – 19.12 и 03.01-16.01.20 и 23.02-31.03

25% попуст за резервации направени до 30.09.19
20% попуст за резервации направени до 31.10.19
10% попуст за резервации направени до 30.11.19
-Екстра попусти
7=6 за пристигнување во период од 08.12-19.12 , 03.01-16.01 , 23.02-31.03
Попустот за рана резервација и есктра попустот не се комбинираат




ХОТЕЛ
BELMONT SKI & SPA HOTEL 4*

Двокреветна соба (макс.2воз.+1дете)
Еднокреветна соба
Студио/АПП (мин.2воз./макс.3воз.+1дете)













ПЕРИОД
сместување
станд.+доп.
легло

01.12-20.12
11.01-17.01
23.02-15.04

21.12-29.12
03.01-10.01
18.01-22.02

30.12-02.01

Цена по лице за ноќевање /Полупансион
29 €
33 €
56 €
1
40 €
51 €
87 €
2+2
35 €
42 €
70 €
2+1

Бесплатно користење на парна бања, фитнес, базен, Финска сауна превоз до ски центар Малина, интернет,
паркинг (ограничен број на места), сеф, Wi-Fi., трансфер до студентскиот ски центар со возен ред потврден од
хотелот.
Минимум престој 3 ноќи за период од 30.12-02.01
Новогодишна Вечера на 31.12.2019 (задолжителна)-65 еур возрасен / 35 еур деца 2-11.99 год
Дете од 0-1,99 бесплатно
Дете 2-11.99 год. на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна-50% попуст
Дете 2-11.99 год на дополнително легло во двокреветна-75% попуст
Две деца 2-11.99 год со 1 возрасен во двокреветна-прво дете 50% попуст, второ дете 75% попуст
Едно или две деца 2-11.99 год на дополнително легло со 2 возрасни во Студио/АПП- секое дете по 75%
попуст
Возрасен на дополнително легло во Студио/АПП- 25% попуст
Попусти за рана резервација
10% попуст за резервации направени до 30.11.2019
- Екстра попуст
7=6 за престој во период од 11.01-25.01 и за пристигнувања по 23.02.2020
- Попустот за рана резервација и екстра попустот не се комбинираат

ХОТЕЛ
SNEZHANKA HOTEL 3*
Цена по лице на ден на база полупансион
Двокреветна соба –макс.3воз.
Еднокреветна соба
Апп со 1 спална – цена за 2 воз + 2 деца

ПЕРИОД
сместување
станд.+доп.
Легло

01.12-23.12
29.02-31.03

24.12-27.12
02.01-28.02

28.12-01.01

2+1

25 €
36 €

29 €
43 €

68 €
136 €

1
2+2

69 €

86 €

196 €

Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера, бесплатно користење на базен, сауна, фитнес, Wi-Fi,
паркинг.
Шатл превоз до ски патеките 1 еур по лице на ден, цената е за повратен превоз со ски патеките и назад
3-то и 4-то возрасно лице во АПП- 11 еур на ден
3-то дете (2-11,99) во АПП- 7 еур на ден
 Божиќна Вечера (задолжителна)-25 еур возрасен / 15 еур. За деца од 4-11.99 год
 Новогодишна Вечера (задолжителна)-58 еур. Возрасен / 34 еур. За деца од 4-11.99 год
 Дете 0-5.99 год. На дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна соба – бесплатно
 Дете 6-11.99 год. На дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна соба -65% попуст
 Дете 2-11.99 год. На редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба -40% попуст
 Возрасно лице на дополнително легло во двокреветна соба – 25% попуст
 Попусти за рана резервација

15% попуст за резервации направени до 30.09.2019
10% попуст за резервации направени до 31.10.2019
Екстра попусти: (7=6) за пристигнување од 02.01-31.01.20 и 24.02-31.03.2020
Двата попусти НЕ се комбинираат .


ХОТЕЛ

MPM HOTEL MURSALITSA 3*

ПЕРИОД
сместување
станд.+доп.
легло

28.12-04.01

20.12-27.12
05.01-11.01

01.12-19.12
12.01-14.04

2+2

63 €
109 €
81 €

41 €
56 €
58 €

33 €
51 €
45 €

4+2

231 €

141 €

116 €

Цена по лице за ноќевање ПОЛУПАНСИОН
Двокреветна соба (макс.2воз+2деца / 3воз.)
Двокреветна=Еднокреветна соба
АПП со 1 спална-(мин.2воз,макс.4воз)
АПП со 2спални-цена за 4воз(мин 4воз,макс .
6 воз










2+1
1

Во цената е вклучено бесплатно користење на сауна, парна бања, фитнес, базен, шатл превоз до ски центарот Студенец според
распоредот од хотелот, паркинг и WI-FI.
Новогодишна Вечера (задолжителна ) -60 еур возрасен / 35 еур деца 6-12.99 год
Деца 2-5,99 имаат место за седење на Новогодишната вечера, немаат мени. Новогодишна вечера за деца 2-5,99 (незадолжителна)35 еур по дете.
Дете од 0-5.99 год-Бесплатно
1 Дете од 6-12.99 год на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна соба- 100 % попуст
1 Дете од 6-12.99 год на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба или АПП со 1 спална- 25% попуст
2 деца 6-12,99 на дополнително легло со 2 или 4 возрасни( АПП со 2 спални)- прво дете е бесплатно, второ дете има 50% попуст
Возрасен на дополнително легло -30% попуст
Попусти за рана резервација
25% попуст за резервации направени до 31.07.2019
20% попуст за резервации направени до 30.09.2019
15% попуст за резервации направени до 31.10.2019

ХОТЕЛ

MPM HOTEL MERRYAN 3*

ПЕРИОД
сместување
станд.+доп.
легло

28.12-04.04

01.12-19.12
12.01-14.02
23.02-14.04

20.12-27.12
05.01-11.01
15.02-22.02

Цена по лице за ноќевање ПОЛУПАНСИОН
Двокреветна соба

2+1

Двокреветна=Еднокреветна соба
Суит-мин 2воз, макс.2воз+2 деца или 3воз
Дете 2-11,99 на доп. легло во двокреветна
или Суит








1
2+2

64 €
115 €
81 €

39 €
62 €
58 €

35 €
58 €
45 €

12 €

12 €

12 €

Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера ,бесплатно користење на сауна, парна бања, џакузи, фитнес, остава за ски опрема,
WI-FI на рецепција и во лоби.
*Минимален престој- 4 ноќевања во период 28.12-04.10
Шатл превоз до ски патеките- 11 еур по лице за престој(за престој од 6 ноќевања); 11 еур по лице за првите 6 ноќевања и 2 еур по
лице на ден за наредните денови престој (за 6 и повеќе ноќевања) и 2 еур по лице за пократок престој (до 5 ноќевања)
Новогодишна Вечера (задолжителна ) -70 еур возрасен / 40 еур деца 2-11.99 год
Деца од 0-1.99 год-Бесплатно
Дете од 2-11.99 год на редовно легло во двокреветна соба- 20 % попуст
Возрасен на дополнително легло во Суит -20% попуст
Попусти за рана резервација
25% попуст за резервации направени до 31.07.2019
20% попуст за резервации направени до 30.09.2019
15% попуст за резервации направени до 31.10.2019
-Екстра попусти:
*7=6,11=10,14=12 за пристсигнувања до 24.12.12.01-13.01.2020 и од 05.03 до крај на сезона
Двата попусти НЕ се комбинираат

ХОТЕЛ

HOTEL COMPLEX “THE
CASTLE” 3*
Цена по лице за ноќевање со појадок
Студио- за 2 воз. (макс.2 воз.)
Апп со 1 спална- за 2 воз. (мин.2воз, макс.4
воз.)
Апп со 2 спални- за 4 воз. (мин.4 воз.,
,макс.6 воз.)
Дете од 0-5.99год. на дополнително легло
Прво дете 6-11.99год. на допол. легло во
АПП
Второ дете 6-11.99год. на допол. Легло во
АПП
Прво возрасно лице на допол.легло во АПП
Второ возрасно лице на допол.легло во АПП

ПЕРИОД
сместув
ање
станд.+
доп.
легло
2+0
2+2
4+2

20.12 -26.12
02.01-03.03

27.1201.01

04.03-31.03

Нед-Чет

Пет и Саб

Нед-Чет

Пет и Саб

60 €
66 €

65 €
68 €

71 €
86 €

48 €
54 €

50 €
56 €

107 €

112 €

124 €

86 €

88 €

Бесплатно
9€

Бесплатно
9€

Бесплатно
9€

Бесплатно
9€

Бесплатно

6€

6€

6€

6€

6€

12 €
9€

12 €
9€

12 €
9€

12 €
9€

12 €
9€

Во цената е вклучено ноќевање, појадок, бесплатно користење на фитнес, кабловски интернет во соба,
паркинг, превоз до ски центар 1 и Малина
 Минимум престој во висока сезона ( 27.12-01.01 ) е 3 ноќевања.
 Доплата за Полупансион-11 еур. возрасен / 6 еур. деце од 6-11.99 год.
 Новогодишна Вечера (незадолжителна ) -95 еур. возрасни/ 50 еур. деца 3-17.99 год
 Попусти за рана резервација
 20% попуст за резервации направени до 30.09.2019г.


9€

15% попуст за резервации направени до 31.10.2019г.
10% попуст за резервации направени до 30.11.2019г.
Екстра попусти: (7=5) за пристигнување во период од 07.01-20.01 и од 04.03-31.03
(7=6) за пристигнување во период од 20.12-26.12 и од 21.01-28.02
(14=12) за пристигнување во период од 07.01-31.03
Двата попуста не се комбинираат.


ХОТЕЛ
GREEN LIFE APART HOTEL 3*

ПЕРИОД
сместување
станд.+доп.
легло

01.12-21.12
05.03-31.03

22.12-27.12
03.01-30.01
06.02-04.03

28.12-02.01

31.0105.02

Цена по соба на база ноќевање со појадок
Студио ( за 2 лица )

2+0

Студио ( за 3 лица )

2+1

АПП со 1 спална ( макс.4 воз. )

2+2

АПП со 2 спални ( макс.5 воз. или 4воз.+2деца )

4+2

35 €
48 €
55 €
76 €

63 €
72 €
86 €
116 €

78 €
90 €
108 €
131 €

70 €
79 €
94 €
115 €

Цена по соба на ден /Полупансион

52 €
79 €
93 €
86 €
71 €
96 €
115 €
104 €
АПП со 1 спална ( макс.4 воз. )
2+2
80 €
108 €
132 €
118 €
АПП со 2 спални ( макс.5 воз. или 4воз.+2деца )
4+2
117 €
157 €
171 €
157 €
 Во цената е вклучено ноќевање со појадок, или појадок и вечера, бесплатно користење на сауна, парна
бања, Wi-Fi..
 Минимум престој 3 ноќи за период од 28.12-02.01.20 и 21.01-01.02.2020
 Попусти за рана резервација
 10% попуст за резервации направени до 30.11.2019
Екстра попусти: (6=5, 12=10) за пристигнувања до 01.12-27.12, 03.01-30.01 и од 06.02-31.03.2020
 Попустот за рана резервација и екстра попуст НЕ СЕ КОМБИНИРААТ.
Студио ( за 2 лица )

2+0

Студио ( за 3 лица )

2+1

ХОТЕЛ
ELINA HOTEL 3*

ПЕРИОД
сместување
станд.+доп.
легло

29.11-19.12
12.01-23.01
03.03-31.03

Возрасен во двокреветна соба ( макс.3воз. )

2+1

Возрасен во трокреветна соба (макс.4 воз)

3+1

30 €
30 €
44 €
71 €
82 €
107 €

Цена по лице на ден на база полупансион

Еднокреветна соба

1

Студио (макс. 3 воз) цена за 2 воз

2+1

Апартман- цена за 2 лица

2+1

Апартман со 2 спални соби- цена за 3 лица

4+1

20.12-27.12
02.01-11.01
24.01-02.03

33 €
33€
50 €
80 €
92 €
117 €

28.12-01.01

52 €
52 €
118 €
132 €
174 €

- Во цената е вклучено ноќевање, покадок, вечера, бесплатно користење на базен, релакс соба, парна
бања, паркинг, фитнес, игралиште за деца и WI-FI.
* Минимален пресој во период 28.12-01.01
* Божиќна вечера на 25.12.2019 (задолжителна)- 34 еур за возрасен/ 20 еур за дете (2-11,99)
* Новогодишна вечера на 31.12.2019 (задолжителна)- 72 еур за возрасен/ 41 еур за дете (2-11,99)
* Намалувања за двокреветна и трокреветна соба:
- Бебе 0-1,99 има бесплатно сместување и baby cot.
-Дете од 2-6,99 на дополнително легло со 2/3 возрасни-бесплатно
-Дете од 7-11,99 на дополнително легло со 2/3 возрасни- се доплаќа 13 еур на ден
- Дете од 2-11,99 на редовно легло – се доплаќа 18 еур на ден
-Возрасен на дополнително легло- се доплаќа 18 еур на ден
*Намалувања за Студио и Апартмани:
- Бебе 0-1,99- бесплатно сместување и baby cot
- Прво дете 2-6,99 на дополнително легло со 2/3 возрасни- бесплатно
- Второ дете 2-6,99 на дополнително легло со 2/3 возрасни- се доплаќа 7 еур на ден
- Дете од 7-11,99 на дополнително легло со 2/3 возрасни- се доплаќа 7 еур на ден
- Возрасен на дополнително легло- се доплаќа 13 еур на ден
* Попуст за рана резервација (не важи за периодот 28.12-01.01)
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: 6=5 престој во период од 29.11-19.12, 12.01-23.01 и 03.03-31.03.2020
Двата попусти НЕ СЕ КОМБИНИРААТ

ХОТЕЛ
MURGAVETS GRAND HOTEL 4*

ПЕРИОД
сместување
станд.+доп.
легло

01.12-19.12
03.01-22.01
05.03-31.03

20.12-29.12
23.01-04.03

30.12-02.01

Двокреветна економска соба-цена за 2 лица

2+1

Еднокреветна економска соба

1+0

Двокреветна стандардна соба-цена за 2 лица

2+1

Еднокреветна стандардна соба

1+0

Суит-цена за 2 лица(макс.3воз или 2воз+2 деца)
Суит со 2 спални соби- цена за 4 лица
(макс.4воз+2деца или 5воз+1дете)
Мазонет- цена за 2 лица(макс.2воз+2деца или 3воз)

2+1

50 €
37 €
54 €
42 €
80 €
168 €

55 €
42€
60 €
46 €
89 €
187 €

103 €
66 €
114€
68 €
127 €
220 €

Мазонет со приватна сауна(макс.2воз+2деца или 3воз)

2+1

128€
149€
15€
22€

138€
168€
15€
22€

218€
241€
35€
41€

Цена по соба на ден на база ноќевање со појадок

Дете 6-1,99 на дополнително легло
Возрасен на дополнително легло

4+1
2+1

Во цената е вклучено ноќевање, појадок, бесплатно користење на базен, фитнес, сауна, WI-FI, паркинг,
детско катче, трансфер до ски патеките.
Вечера- доплата 10 еур за возрасен/ 6 еур за дете (3-11,99)
За гости на база BB: Новогодишна вечера (задолжителна)-90еур за возрасен/50еур за дете 3-11,99
За гости на база BB: Божиќна вечера (задолжителна)- 35еур за возрасен/20 еур за дете 3-11,99
За гости на база HB: Новогодишна вечера(задолжителна)-80 еур за возрасен/45еур за дете 3-11,99
За гости на база HB: Божиќна вечера (задолжителна)- 25еур за возрасен/15еур за дете 3-11,99
Дете 0-8,99 со 1 возрасен= Еднокреветна соба
Дете 0-8,99 на дополнително легло со 2 возрасни-бесплатно
Дете 9-13,99 на редовно легло- нема попуст
Дете 9-13,99 на дополнително легло-плаќа според табела
Возрасен на дополнително легло-плаќа според табела

Попуст за рана резервација:
10% попуст за резервации направени до 30.10.2019
5% попуст за резервации направени до 14.11.2019
“Long Stay’’ попуст
-5% попуст за резервации со 3-6 ноќевања
-10% попуст за резервации од 7 ноќевања и повеќе
Двата попусти се комбинираат

ХОТЕЛ

ПЕРИОД

STENATA APART HOTEL 2*
Цена по соба на ден на база
ноќевање со појадок

Смест.
Станд.+
Доп.лег.

АПП-1 спална соба-цена за 2 лица

2+1

АПП- 2 спални соби-цена за 4 лица

4+2

Студио-цена за 2 лица

2+0

AПП Лукс-1 спална соба-цена за 2 лица

2+1

АПП Лукс-2 спални соби-цена за 4 лица
Дете 7-13,99 на дополнително легло

4+2

Возрасен на дополнително легло

20.12-02.01

03.01-20.01

21.01-29.02

01.03-01.04

113 €
149 €
84 €
146 €
189 €
9€

86 €
117 €
67€
109€
150 €
9€

74 €
104 €
58 €
95 €
137 €
9 €

67 €
92 €
52 €
86 €
119€
9€

15 €

15 €

15 €

15 €

Во цената е вклучено ноќевање, појадок, остава за сопствена ски опрема,wi-fi.
Минимален престој: 5 ноќевања за 20.12-02.01 и 21.01-29.02; 2 ноќевања за останатите периоди.
Нема стандардна вечера на 31.12.2019
Дете 0-6,99 на дополнително легло-бесплатно
Дете 7-13,99 на дополнително легло- плаќа според табела
Дете 0-13,99 на редовно легло- нема попуст, плаќа полна сума
Попуст за рана резервација- важи за престој 20.12-31.03.2020
-10% попуст за резервации направени до 15.10.2019
Екстра попусти:
За престој 7-13 ноќевања,1 ноќевање бесплатно, за престој 14 ноќевања и повеќе 2 ноќевања
бесплатно-за престој во хотел 03.01-31.03.2020

ЧЕПЕЛАРЕ
ХОТЕЛ
RHODOPI HOME 4*

Цена по лице на ден на база полупансион
Двокреветна соба ( макс.3воз. )

ПЕРИОД
сместување
станд.+доп.
легло

01.12-23.12
29.02-31.03

24.12-27.12
02.01-28.02

28.12-01.01

22 €
29 €
54 €
Еднокреветна соба
1
33 €
42 €
106 €
АПП со 1 спална (цена за 2воз+2деца)
2+2
63 €
82 €
154 €
 Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера,бесплатно користење базен, сауна, паркинг, WI-FI
интернет
Tрето и четврто возрасно лице во АПП-11 еур на ден
Трето дете (2-11,99) во АПП- 7 еур на ден
 Божиќна вечера (задолжителна) -25 еур. возрасен / 15 еур. деца од 4-11.99 год
 Новогодишна Вечера (задолжителна)-55 еур. возрасен / 32 еур. деца 4-11.99 год
 Дете 0-5.99 год. на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна соба - бесплатно
 Дете 6-11.99 год. на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна соба -65% попуст
 Дете 2-11.99 год. на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба -40% попуст
 Возрасен на дополнително легло во двокреветна соба -25% попуст
 Попусти за рана резервација
 15% попуст за резервации направени до 30.09.2019
10% попуст за резервации направени до31,10,2019
Екстра попусти: (7=6) за пристигнување 15.01-02.02.2020 и 20.02-31.03.2020
2+1

Двата попуста не се комбинираат.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА :
 Туристичка такса 1 еур на ден по лице


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.
За резервации направени без Рано букирање, важат општите услови од Член. 6 од Договорот за
Патување.








Цените се дадени во евра, плаќањето е задолжително во денари (1 еур=61.8 мкд)
Задолжително патничко и здравствено 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 (освен за рано букирање)
За овој аражман важат општите услови на патувањена Фибула Ер Травел и СКТМ

