
 

 

 

                                                                                                                                     

ORBILUX HOTEL 3*, Банско 
 
 
 
 
 
    

За престој во хотел од 01.04-30.11.2019 

Тип на соба 
Ноќевање со 

појадок 
Полупансион 

Студио-мин.2 воз. 35 € 46 € 
Студио=Еднокреветно 63 € 79 € 
АПП со 1 спална- мин.2 воз. 41 € 53 € 
АПП со 2 спални-мин.4 воз. 35 € 46 € 

              
• Цената е дадена по лице на ден, услуга Ноќевање со појадок или Полупансион, 

бесплатно користење на базен, сауна, парна бања, фитнес 
 

• Попусти: 
- Дете од 0-2.99 г.-Бесплатно 
- Дете од 3-11.99 г. на дополнително легло со 2 возрасни-50% попуст 
- Дете од 3-11.99 г. на редовно легло со 1 возрасен -30% попуст 
- Возрасен на дополнително легло—30% попуст 

 
 

ЛЕТО 2019 - БАНСКО И БОРОВЕЦ 

 



 

OLYMP HOTEL 3*, Банско 
 
 
  
 
 
 
 

 
За престој во хотел од 01.04-15.10.2019 

 
Тип на сместување 

 

Ноќ. со 
појадок 

Полупансион 

Двокреветна соба (2+0) 16 € 20 € 

Двокреветна лукс соба (2+1) 17 € 21 € 

Еднокреветна соба 25 € 30 € 

Еднокреветна лукс соба 26 € 32 € 

Апартман (2+2) 18 € 22 € 

Мазонет (цена за 4 лица) (4+2) 63 € 79 € 

Возрасен на дополнително легло 11 € 15 € 

Дете 5-12.99 на дополнително легло 8 € 10 € 

 
• Цените се дадени на ден по лице, услуга Ноќевање со појадок или Полупансион, 

бесплатно користење на базен, фитнес, сауна, џакузи, Wi-fi, паркинг,  
 

• Попусти/Доплати: 
 

- Дете од 0-4.99 г.-Бесплатно (1 возрасен+1дете 0-4.99=Еднокреветна соба) 
- Дете од 5-12.99 г. на редовно легло во двокреветна соба 30%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRINITY RESIDENCE HOTEL 4*, Банско 

 
 

 
 

 
 

 
 
За престој во хотел од 01.04-30.11.2019 

 
Тип на соба/Цена по лице Макс. лица Ноќевање со појадок 

Двокреветна соба 2+1 20 € 
Двокреветна делукс со балкон 2+1 22 € 
Фамилијарен суит 2+2 26 € 
Еднокреветна соба 1+0 +60 % 

 
• Цените се дадени на ден по лице, услуга Ноќевање со појадок бесплатно користење 

на базен, сауна, Wi-fi, паркинг 
Доплата за Полупансион 11 еур за возрасни, 6 евра за деца (2-11.99) 

 
• Попусти: 

 
- Дете од 0-1.99 г.-Бесплатно  

- Едно Дете од 2-11.99 г. на редовно легло со 1 возрасен – полн  
- Прво дете 2-11.99 на дополнително легло со 2/3 возрасни бесплатно 
- Две деца 2-11.99 на дополнително легло со 2 возрасни – прво дете бесплатно на 

ноќевање со појадок, второ дете 50% попуст  
- Возрасен на дополнително легло 20% попуст 

 
 
 
 
 
 



 
CASA KARINA APART HOTEL 4*, Банско 

 
  
  
 
 
 
 
 

За престој во хотел од 01.04-30.11.2019 
 (мин.престој за време на викенди Петок-Сабота 2 ноќи) 

 
Тип на сместување 

 
Се вклучено 

Двокреветна соба 
(мин 2 воз./макс. 3 воз/макс 2воз+2деца до 12 год) 

29 € 

Студио (мин 2 воз./макс 2 воз+1 дете до 4 год) 30 € 

Студио лукс (мин 2 воз/макс 3 воз/2 воз+2 деца до 12 год) 32 € 

АПП со 1 спална (мин 2 воз/макс 3 воз/2 воз+2деца до 12 год 32 € 

АПП со 2 спални (мин 4 воз/макс 5воз/4 воз+2 деца до 12 год) 31 € 

Еднокреветна соба 24 € 

Возрасен на дополнително легло 24 € 

Дете 6-11.99 на дополнително легло 18 € 

Дете 6-11.99 на редовно легло 19 € 
Дете 0-5.99 на дополнително легло Бесплатно 

 
• Цените се дадени на ден по лице, услуга Се вклучено, бесплатно користење на базен,  

сауна, парна бања, фитнес, Wi-fi, детско катче 
 

 
 
 
 
 
 



 
GRAND ROYALE HOTEL & SPA 4* Банско 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
За престој во хотел од 11.04-31.10.2019 

 
 

*Цените се дадени по соба на ден-Ноќевање со појадок, бесплатно користење на 
внатрешен базен, парна бања, фитнес, сауна, детски клуб, wi-fi. 

Доплата за полупансион- 9 еур за возрасен / 5 еур за деца (3-12.99) на ден 
Доплата за Велигденски ручек (задолжителен) – 17 еур за возрасен / 10 еур за деца (3-

12.99) 
Попусти:  

• Дете 0-2.99 бесплатно без услуга 
• Дете 3-12.99 на редовно легло плаќа цел износ 
• Прво дете 3-12.99 на дополнително легло, бесплатно на Ноќ. со појадок 
• Второ дете 3-12.99 на дополнително легло  во Апартман 50% попуст од цената за 

редовно легло 
• Возрасен на дополнително легло 30% попуст од цената за редовно легло 
• Студио-еднокреветна 20% попуст од цената за соба 

Попуст за рана резервација- 10% за резервации направени до 31.03.19 за 
пристигнувања од 30.06-31.10.19 
Екстра попусти: 7=6, 9=8, 10=9, 11=10,12=11,13=12 и 14=12 за пристигнувања од 30.06-
31.10.19 

 
 
 
 

 
 

Тип на соба (цена по соба на         
ден-Ноќевање со појадок) 

11.04-07.05.19 30.06-30.09.19 01.10-31.10.19 

Студио (цена за 2 лица) 37€ 24€ 32€ 
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица) 39€ 26€ 35€ 
Апартман со 2 спални (цени за 4 
лица) 

74€ 48€ 62€ 



 
BALKAN JEWEL HOTEL 4* Разлог-Банско 

 
 
 
 
 

За престој во хотел од 01.04-20.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Тип на соба  Макс. 
лица 

01.04-30.06. 
01.10-20.12 

01.07-30.09. 

Цена по ноќ – Само сместување 
Студио (цена за 2 лица-макс 2 воз) 2+0 29€ 31€ 
Студио-Еднокреветно 1 22€ 25€ 
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица) 
(макс 2 воз+1дете/2деца или 3 воз) 

2+1/2 36€ 39€ 

Апартман со 2 спални (цена за 4 лица) 
(макс 4 воз+2деца или 5 воз) 

4+2 49€ 54€ 

Возрасен на дополнително легло во АПП  8€ 8€ 
Дете 6-11.99 на дополнително легло во АПП  7€ 7€ 

Цена по ноќ – Ноќевање со појадок 
Студио (цена за 2 лица-макс 2 воз) 2+0 36€ 39€ 
Студио-Еднокреветно 1 25€ 29€ 
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица) 
(макс 2 воз+1дете/2деца или 3 воз) 

2+1/2 43€ 46€ 

Апартман со 2 спални (цена за 4 лица) 
(макс 4 воз+2деца или 5 воз) 

4+2 64€ 69€ 

Возрасен на дополнително легло во АПП  11€ 11€ 
Дете 6-11.99 на дополнително легло во АПП  9€ 9€ 

Цена по ноќ – Полупансион 
Студио (цена за 2 лица-макс 2 воз) 2+0 54€ 56€ 
Студио-Еднокреветно 1 33€ 44€ 
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица) 
(макс 2 воз+1дете/2деца или 3 воз) 

2+1/2 63€ 101€ 

Апартман со 2 спални (цена за 4 лица) 
(макс 4 воз+2деца или 5 воз) 

4+2 64€ 106€ 

Возрасен на дополнително легло во АПП  20€ 20€ 
Дете 6-11.99 на дополнително легло во АПП  13€ 13€ 



 
 

• Цените се дадени на ден по соба (за редовни легла), услуга: Само сместување, Ноќевање со 
појадок или Полупансион,  бесплатно користење на внатрешен базен со џакузи, сауна, парна 
бања, релакс зона, фитнес, отворен базен, паркинг, игротека за деца, Wi-fi, превоз до Разлог, 
Банско и Пирин Голф 

• Цените се дадени за сместување во Премиум студија и Апартмани 
• Доплата за Делукс соби (5 еур по соба по ноќ). Делукс собите се во главна зграда A & B 
• Креветче за бебе (на барање – 2.5 еур на ден, се плаќа на рецепција) 
Попусти: 

- Дете од 0-5.99 на дополнително легло-Бесплатно  
-  Дете од 6-11.99  на дополнително легло во АПП плаќа како во табелата 
- Дете од 6-11.99 на редовно легло плаќа полн износ 

Попусти за рана резервација:  
10% попуст за резервација направена до 31.05.19 
Екстра попуст: 7=6, 10=8, 14=11 
Двата попусти може да се комбинираат само за сместување во период: 
01.04-30.06 и 01.10-30.11.19 

 
SAINT IVAN RILSKI HOTEL & APP 4* - Банско 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Цените се дадени на ден по соба, Ноќевање со појадок, бесплатно користење на базен, парна бања, 
сауна, инфраред сауна, парна бања, ледена соба, паркинг, Wi-Fi, клуб за деца 
Доплати:  

• Дете 0-5.99 на дополнително легло бесплатно / бесплатна вечера 
• Дете 6-11.99 на дополнително легло плаќа 13 еур/ Доплата  7 еур за вечера 
• Возрасен на дополнително легло плаќа 21 еур / Доплата за вечера за возрасни 14 еур 

 
 

Тип на соба (Ноќевање со појадок) 01.04-19.05. 
01.10-01.12 

20.05-30.09. 

Двокреветна соба  (цена за 2 лица) 55€ 49€ 
Студио (цена за 2 лица) 55€ 49€ 
Фам. АПП / Мазонет (цени за 2 лица) 71€ 64€ 
Еднокреветна соба (1 лице) 40€ 32€ 



 
ПРОЛЕТ 2019-СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА 

SAINT IVAN RILSKI HOTEL & APP 4* - Банско 
01.04-25.04 и 08.05-20.05.19 

 
 
 
 
 
 

 Цените се по лице по ноќевање на Полупансион или Полн Пансион, бесплатно 
користење на затворен базен, парна бања, сауна, инфраред сауна, парна бања, Турска бања, 
ледена соба, паркинг, Wi-Fi 

Бонус:  
• 1 час пинг понг или изнајмување на точак (еднаш за време на престојот), друштвени игри 

во лоби барот на барање 
• 10% попуст во Меаната Chanovete 
• 20% на сите третмани во Wellness center 

Доплати: 
• Дете 0-5.99 на дополнително легло бесплатно 
• Дете 6-11.99 на редовно легло 30% попуст 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена по лице по ноќ Макс. 
Кап. 

Полупансион Полн Пансион 

Двокреветна економска  2+0 30€ 35€ 
Двокреветна стд соба 2+1 32€ 38€ 
Студио- Анекс зграда 2+1 32€ 38€ 
Апп со 1 спална-анекс зграда 2+2 41€ 46€ 
Еднокреветна соба 1   54€   59€ 
Трет возрасен на дополн. легло    25€   30€ 
Дете (6-11.99) на дополн. легло    16€   18€ 



 
ST. GEORGE SKI & HOLIDAY 4* - Банско 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цените се дадени на ден по соба, Ноќевање со појадок или Полупансион, бесплатно користење на базен 
со минерална вода, сауна, парна бања, џакузи, фитнес, Wi-Fi, клуб за деца. 
Доплата за ALL INC (плус на цената за полупансион)-7 еур за возрасни / 4 еур за деца 2-11.99 
Попусти: 

• Дете 1-1.99 на дополнително легло бесплатно 
• Едно дете 2-11.99 на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна/Студио-30% попуст 
• Две деца 2-11.99 со 1 возрасен во Студио- секое дете по 50% попуст 
• Прво дете 2-11.99 на дополнително легло со 2/4 возрасни - 50% попуст  
• Второ дете 2-11.99 на дополнително легло во АПП плаќа само оброк: 5 еур за Ноќ. со појадок, 10 

еур за Полупансион 
• Возрасен на дополнително легло во АПП – 30% попуст 

Тип на соба (Ноќевање со појадок) Макс.лица 01.05-30.09. 
Двокреветна приземје (цена за 2 лица) 
Макс. 2 воз. 

2+0 31€ 

Двокреветна (цена за 2 лица) Макс.2 воз. 2+0 33€ 
Студио приземје (цена за 2 лица) 2+1 36€ 
Студио (цена за 2 лица) 2+1 38€ 
АПП со 1 спална приземје (цена за 2 лица) 2+2 39€ 
АПП со 1 спална (цена за 2 лица) 2+2 41€ 
АПП со 2 спални приземје (цена за 4 лица) 4+2 63€ 
АПП со 2 спални (цена за 4 лица) 4+2 72€ 
АПП со 3 спални (цена за 6 лица) 6+2 106€ 

Полупансион 
Двокреветна приземје (цена за 2 лица) 
Макс. 2 воз. 

2+0 39€ 

Двокреветна (цена за 2 лица) Макс.2 воз. 2+0 41€ 
Студио приземје (цена за 2 лица) 2+1 44€ 
Студио (цена за 2 лица) 2+1 46€ 
АПП со 1 спална приземје (цена за 2 лица) 2+2 47€ 
АПП со 1 спална (цена за 2 лица) 2+2 49€ 
АПП со 2 спални приземје (цена за 4 лица) 4+2 79€ 
АПП со 2 спални (цена за 4 лица) 4+2 89€ 
АПП со 3 спални (цена за 6 лица) 6+2 130€ 



 
REGNUM APART HOTEL 5* Банско 

 
 
 
 
 
 

За престој во хотел од 14.04-30.11.2019 
 

Тип на соба 
Цена по ноќ 

Ноќевање со појадок Макс 
лица 

Ниска 
сезона 

14.04.–30.06 
02.09.–30.11.  
Бесплатно 
користење 
на Регнум 

Бања 

Висока 
сезона 

01.07- 05.08. 
12.08–01.09. 

Jazz Festival 
06.08. -11.08. 

BB HB BB HB BB HB 
Junior suite (Двокреветна соба) 2+0 71 € 92 € 79 € 100 € 87 € 108 € 
Executive Suite (Цена за 2 возрасни)  2+1 84 € 105 € 92 € 113 € 100 € 121 € 
Executive Suite Mountain View 
(Цена за 2 возрасни) 2+1 90 € 110 € 98 € 118 € 106 € 127 € 

Executive Deluxe Suite (Цена за 2 
возрасни) 2+1 95 € 116 € 102 € 123 € 110 € 131 € 

Executive Deluxe Suite Mountain 
View (Цена за 2 возрасни) 2+1 101 € 122 € 108 € 129 € 116 € 137 € 

Grande Suite (Цена за 4 возрасни) 4+1 151 € 192 € 167 € 208 € 213 € 254 € 
Grande Suite Mountain View (Цена 
за 4 возрасни) 4+1 156 € 198 € 174 € 228 € 220 € 260 € 

King Suite (Цена за 4 возрасни) 4+0 258 € 299 € 276 € 317 € 302 € 344 € 
Возрасен на дополнително легло - 36 € 41 € 38 € 43 € 41 € 44 € 
Дете 0-6.99 на дoпол.легло со 2 воз.  Бесплатно 
Дете 7-12,99 на допол.легло со 2 
воз. 

 25€ 29€ 28€ 33€ 32€ 36€ 

*Цените се дадени по соба на ден за 2 лица -Ноќевање со појадок или полупансион, 
бесплатно користење на Regnum Spa центарот-внатрешен базен со дел за деца, парна бања, 
Финска Сауна, фитнес, wi-fi, сеф во соба, игротека за деца 

 Користење на Regnum Aqua Park од 01.06-31.07 (во зависност од временските услови)-
отворен базен за возрасни и деца, лизгалици, игралишта за фудбал, кошарка и бадмингтон, 
анимации за деца во  Regnum Aqua Park, Користење на Regnum Banya Thermal – бесплатно 
користење во период 24.04-30.06 и 02.09-30.11-отворен базен со минерална вода со секција за 
деца, отворено џакузи со минерална вода, бесплатен превоз до бањата, отворен паркинг. 

 



 
 

 Сместување на дополнително легло (софа) 

• Максимум 1 возрасен или 1 дете 0-12.99 на дополнително легло во Executive Suite & 
Executive Suite – Поглед планина 

• Максимум 1 возрасен или 2 деца 0-12.99 на дополнително легло во Executive Deluxe Suites 
& Grand Suites 

Специјална понуда:  
10% попуст за рана резервација направена до 31.03.19 
Екстра  понуда:  
За престој од 3 ноќи – 5% попуст 
За престој од 4 ноќи – 7% попуст 
За престој од 5 ноќи – 10% попуст 
7=6 и 14=12 
Попустот за рана резервација и екстра попустите може да се комбинираат 
Попусти:  

• Деца 0-6.99 на дополнително легло со 2 возрасни бесплатно 
• Прво дете 0-6.99 со 1 возрасен =Еднокреветна 
• 2 деца 0-6.99 со 1 возрасен =Еднокреветна 
• Суит=Еднокреветна = 75% од суит за 2 лица 

Доплата за Regnum Banya Thermal – за висока сезона и за време на Jazz Fest (01.07-01.09.19): 
• Возрасен – 6 еур на ден 
• Дете 4-12.99 – 3 еур на ден 
• Дете 0-3.99 бесплатно 

Цените се валидни со претходна резервација заедно со хотелската резервација 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOT SPRINGS MEDICAL & SPA HOTEL 4* Село Бања 

 
 
 
 
 

За престој во хотел од 06.01-19.12.2019 

ЗА ПРЕСТОЈ 06.05-18.07: Екстра попуст 4=3 
Пакети за национални празници: 

03.03 – мин. Престој 3 ноќи, 25.04-29.04-мин. Престој 4 ноќи, 04.05-06.05-мин. Престој 3 ноќи, 
24.05-26.05 – мин. Престој 3 ноќи, 06.09-08.09 – мин престој 3 ноќи, 21.09-23.09. – мин. Престој 3 ноќи 

Специјалниот попуст од 10% и од 15% не важи за време на Националните празници 
Цените се дадени во евра по ноќ на Полупансион, бесплатно користење на Спа центарот (отворени и 
затворени базени со минерална вода, Турски хамам, парна бања, солена соба, Финска сауна, Био сауна, 
фитнес, Wi-fi, паркинг,  
Попусти:  

• Дете 0-5.99 на дополнително легло со 2 возрасни бесплатно 
• Дете 6-11.99 на редовно легло 25% попуст 
• Прво дете 5-11.99 на дополнително легло плаќа 30 еур 
• Второ дете 5-11.99 на дополнително легло плаќа 20 еур 
• Прв возрасен на дополнително легло плаќа 40 еур 
• Втор возрасен на дополнително легло плаќа 30еур 
• Еднокреветна соба = 60% доплата 

Минимум престој за викенди – 2 ноќи 
10% попуст за резервации за 3 или 4 ноќи, 15% попуст за резервации за 5 ноќи 

ХОТЕЛ  ПЕРИОД 

HOT SPRINGS 
MEDICAL&SPA HOTEL  4* 

Висока сезона 

06.01-23.03 

29.06-07.09 

 

Ниска сезона 

24.03-30.05 

08.09-28.11 

 

Средна сезона 

31.05-27.06 

29.11-19.12 

Цена по лице на 
ден/Полупансион 

Пет-Саб Нед-Чет Пет-Саб Нед-Чет Пет-Саб Нед-Чет 

Двокреветна Comfort (2+0) 74 62 63 52 67 56 

Двокреветна Executive (2+1) 78 64 67 55 72 60 

Alpine studio (2+2) 85 74 75 63 79 68 

Junior suite (2+2) 99 89 86 75 93 82 



 
 
 

FESTA CHAMKORIA 4* Боровец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

За престој во хотел од 10.04-30.11.2019 
(Цените не важат за време на празници: Велигден, 1-ви мај...) 

Минимум престој 2 ноќевања за викенд 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цените се по лице за Ноќевање со појадок, бесплатно користење на затворен 
базен, сауна и парна бања, фитнес, паркинг, wi-fi  
Попусти: 

• Дете 2-12.99 на редовно легло во двокреветна соба со 1 возрасен-50% попуст 
• Прво дете 2-12.99 на дополнително легло во Јуниор суит/суит - бесплатно 
• Второ дете 2-12.99 на дополнително легло во Јуниор суит/суит – 50% попуст 
• Возрасен на дополнително легло во Јуниор Суит/Суит – 30% попуст 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип на соба (Ноќевање со појадок) 10.04-15.06. 
01.09-30.11 

16.06-31.08. 

Двокреветна соба  (макс. 2 воз.) 16€ 21€ 
Еднокреветна соба 24€ 30€ 
Junior Suite ( мин. 2 воз, макс. 3 
воз+1дете) 

18€ 24€ 

Suite (мин.2 воз, макс. 3 воз+1 дете) 22€ 29€ 
Доплата за вечера 6€ за воз. 

4€ за дете 
7€ за воз. 
4€ за дете 

 
Доплата за All Inc Light (плус на цената 
за Ноќ. со појадок) Важи само од 01.06-
19.09 

14€ за воз. 
7€ за дете 

16€ за воз. 
8€ за дете 

 



 
 
 
 
 

FESTA WINTER PALACE 5* Боровец 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

За престој во хотел од 10.04-30.11.2019 
(Цените не важат за време на празници: Велигден, 1-ви мај...) 

Минимум престој 2 ноќевања за викенд 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цените се по лице за Ноќевање со појадок, бесплатно користење на затворен 
базен, сауна и парна бања, фитнес, соба за релаксирање, wi-fi  
Попусти: 

• Дете 2-12.99 на редовно легло во двокреветна соба со 1 возрасен-50% попуст 
• 2 деца 2-12.99 со 1 возрасен во двокреветна соба – секое дете по 50% попуст 
• Прво дете 2-12.99 на дополнително легло  - бесплатно 
• Второ дете 2-12.99 на дополнително легло во Јуниор суит/суит – 70% попуст 
• Возрасен на дополнително легло во Јуниор Суит/Суит – 30% попуст 

Екстра попуст: 4=3 за пристигнувања 11.04-15.06 & 01.09-30.11 
 

 
 

 
 

Тип на соба (Ноќевање со појадок) 10.04-15.06. 
01.09-30.11 

16.06-31.08. 

Двокреветна соба  (макс. 2 
воз+1дете/3 воз) 

28€ 32€ 

Junior Suite ( мин. 2 воз, макс. 3 
воз+1дете/2воз+2 деца) 

33€ 38€ 

Suite (мин.2 воз, макс. 3 воз+1 
дете/2воз+2деца) 

37€ 41€ 

Доплата за вечера 9€ за воз. 
5€ за дете 

12€ за воз. 
6€ за дете 

 



 
 

RILA HOTEL 4*, Боровец 
 

 
 
 
                                                           
                                                               

За престој во хотел од 07.04-30.11.2019 

Тип на соба 
Цена по соба на ден 

Ноќевање со појадок 

07.04-30.11 

Полупансион 

01.06-30.11 

од Недела 
до Четврток 

од Петок до 
Сабота 

од Недела 
до Четврток 

од Петок до 
Сабота 

Супериор Twin/King/Family 
соба (цена за 2 лица) 

79 € 92 € 106 € 120 € 

Супериор Twin 
соба=Еднокреветна 

56 € 69 € 70 € 83 € 

Делукс Суит 1-2 лица (цена за 2 
лица) 

105 € 132 € 132 € 159 € 

Доплата за поглед на стаза 
 (по соба на ден) 

6 € 6 € 6 € 6 € 

 
Цената е дадена по соба на ден, услуга Ноќевање со појадок или Полупансион, бесплатно користење на базен, 
Thermo zone (сауна, парна бања, Турска бања), релакс зона, фитнес,  Wi-FI на јавните површини во хотелот, 
надворешен паркинг (ограничен број на места) и внатрешен паркинг (се доплаќа во хотел) 

• Бесплатен upgrade за соби со поглед на стаза за резервации направени до 31.03.19 
Попусти/Доплати:              

- Дете до 1.99 г. со 1 возрасен-се применува цена за еднокреветна соба 
- Дете до 1.99 г. со 2 возрасни-Бесплатно 
- Еден возрасен и едно или две деца од 2-11.99г.-за возрасниот се применува цена за Еднокреветна 
соба, а децата доплаќаат 12 еур на ден за Ноќевање со појадок или 19 еур на ден за Полупансион 
- Едно Дете од 2-11.99 г. со 2 возрасни во Twin, King или Suite-Детето плаќа 12 еур на ден за Ноќевање 
со појадок или 19 еур на ден за Полупансион 
- Двајца возрасни и 1-2 деца 2-11.99 во Family room-Децата плаќаат по 12 еур на ден за Ноќевање со 
појадок или 19 еур на ден за Полупансион 

Цената не вклучува:  
• Туристичка такса 1 еур по лице на ден 
• Цените се дадени во Евра, плаќањето е задолжително во денари (1 еур= 61.8 мкд) 
• При резервација задолжително уплата на аванс во износ од 30% 
• Задолжително патничко осигурување 
• За овој аранжман важат општите услови за патување на Фибула Ер Травел и СКТМ 

 
 


	Тип на соба

