ЗИМА БАНСКО 2018/19
БАНСКО‐ПАКЕТ СЕ ВО ЕДЕН ПАКЕТ
За престој во хотел до 28.12.2017incl, од 02.01.‐18.02.2019, 25.02‐06.04.2018 Code:BPACK18/19
Цена по лице за пакет

Хотел 4*‐Pirin/Bansko или сличен
хотел

Хотел 3*‐Mura или сличен хотел

ПОЛУПАНСИОН/сместување во двокреветни
соби

НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК/сместување во
двокреветни соби

 Ски карта
 Ски или Сноуборд опрема
 Училиште за Ски или Сноуборд
 Ноќно скијање
 Превоз до почетната станица на ски лифтот
 Базен, фитнес, сауна или парна бања
 Туристичка и ски такса
 4 ноќи/3 дена ски пакет 296 еур по лице
 5 ноќи/4 дена ски пакет 364 еур по лице
 6 ноќи/5 дена ски пакет 432 еур по лице
 7 ноќи/6 дена ски пакет 489 еур по лице
 9 ноќи/8 дена ски пакет 570 еур по лице
 10 ноќи/9 дена ски пакет 610 еур по лице
 11 ноќи/10 дена ски пакет 650 еур по лице
 12 ноќи/11 дена ски пакет 708 еур по лице
 14 ноќи/13 дена ски пакет 794 еур по лице
 ИМЕТО НА ХОТЕЛОТ ЌЕ БИДЕ ПОТВРДЕНО 3
















Ски карта
Ски или Сноуборд опрема
Училиште за Ски или Сноуборд
Ноќно скијање
Превоз до почетната станица на ски лифтот
Џакузи, сауна или парна бања
Туристичка и ски такса
217 еур по лице
269 еур по лице
309 еур по лице
360 еур по лице
430 еур по лице
465 еур по лице
500 еур по лице
 540 еур по лице
 609 еур по лице
ДЕНА ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

Попусти:








Деца до 6.99 год.** на дополнително легло (софа)-Бесплатно
Деца до 6.99 год.** на редовно легло-60% попуст
**Ски/Сноуборд училиште не е предвидено за деца до 7 год.




Деца од 7-11.99 год.* на дополнително легло (софа)-60% попуст
Деца од 7-11.99 год.* на редовно легло-30% попуст
*Сноуборд училиште не е предвидено за деца до 12 год.
Возрасен на дополнително легло (софа)-плаќа целосен износ, нема попуст
Доплата за Еднокреветна соба-11 еур на ден
Училиште за Сноуборд за сите пакети-3 дена/по 2 часа на ден
Попуст за рана резервација: - 10% попуст за резервација до 30.11.18

