ВЕЛИГДЕН-БАНСКО & БОРОВЕЦ
Ценовник бр.1-09.03.2019

ASTERA BANSKO APART HOTEL&SPA 4*, Банско

За престој во хотел од 25.04-30.04.2019 ПОЛУПАНСИОН
Цена по лице на ден

Пакет 3 ноќи

Пакет 4 ноќи

Двокреветна соба

113€

130€

Апартман со 1 спална

166€

199€

*Цената е по лице за пакет од 3 или 4 ноќи , Полупансион (појадок и вечера), Велигденски ручек,
бесплатно користење на Aqua паркот (со неколу базени и џакузи) внатрешен базен, фитнес,
Турска бања,(хамам), сауна, паркинг.
Попусти:

•
•
•
•

Деца до 2.99 години бесплатно

Прво дете од 3-12.99 г. На дополнително леглосо 2 возрасни-Бесплатно

Прво дете од 3-12.99г. на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба –50% попуст

Две деца 3-12.99 со 1 возрасен во двокреветна соба секое дете има по 50% попуст

•

Две деца 3-12.99 на дополнително легло со 2 возрасни во АПП со 1 спална –Првото дете

•

Возрасен на дополнително легло-30% попуст

бесплатно, второто 50% попуст

GRAND ROYALE HOTEL & SPA 4* Банско

За престој во хотел од 11.04-07.05.2019

Тип на соба (цена по соба на
ден-Ноќевање со појадок)
Студио (цена за 2 лица)
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица)
Апартман со 2 спални (цени за 4 лица)

11.04-07.05.19
37€
39€
74€

*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

12.99)

Доплата за Велигденски ручек (задолжителен) – 17 еур за возрасен / 10 еур за деца (3Попусти:
•
•
•
•

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

FESTA CHAMKORIA 4* Боровец

За престој во хотел 25.04-07.05.19 incl. – ALL INCLUSIVE LIGHT
Тип на соба
Двокреветна стандард
(мин/макс. 2 возрасни)
Junior suite (мин. 2 возрасни)
Стандард суит (мин.2 возрасни)
Еднокреветна соба

Цена
33€
37€
40€
52€

Цените се по лице за Се вклучено за возрасни или деца над 2 год, Вклучен

Велигденски ручек на 28.04.19, програма за деца, користење на затворен базен, сауна
и парна бања, соба за релаксирање, фитнес, паркинг, wi-fi во собите и во лоби, 1
терапија (15 мин) по избор во Wellness center
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 или стандард суит со 2
возрасни плаќа полн износ

•
•

Второ дете 2-12.99 на дополнително легло во Јуниор суит со 2 возрасни – 50% попуст
Возрасен на дополнително легло во Јуниор Суит или Стандард Суит – 30% попуст

FESTA WINTER PALACE 5* Боровец

За престој во хотел 25.04-01.05.19 incl. и 03.05-06.05.19 incl.
Цена по лице на ПОЛУПАНСИОН

Тип на соба
Двокреветна стандард (макс. 2
возрасни+1 дете или 3 воз.)
Еднокреветна соба

Пакет 3 ноќи
173€
226€

Доплати:

JUNIOR SUITE – 30 еур / 3 ноќи пакет

STANDARD SUITE – 45 еур / 3 ноќи пакет

Доплата за уште 1 ноќевање – 40 еур по лице
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 двокреветна соба, Junior Suite ili Standard Suite со 2
возрасни бесплатно

•

Второ дете 2-12.99 на дополнително легло во двокреветна, Junior Suite ili Standard Suite со 2
возрасни 50% попуст

•

Возрасен на дополнително легло во двокреветна, Junior Suite ili Standard Suite 30% попуст
Цената вклучува: Ручек на 28.04.19 и на 06.05.19, програма за деца (игри и натпревари), јога,
гимнастика, користење на внатрешен базен, сауна и пара бања, соба за релаксирање, фитнес,

WI-FI во собите и на јавните површини, Караоке во ноќниот бар со вклучен 1 пијалок на 28.04 и
06.05, 1 игрица во Escape room, 15% попуст во Wellness center

•
•
•
•
•
•
•

Цената не вклучува:

Превоз Скопје-Банско-Скопје – 40 еур (26.04-29.04.19)
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

