Направете и предплатете резервацията си преди 01.06.2019 и вземете 10%
отстъпка!
Една релаксираща ваканция със семейството!

Нека се погрижим за семейната Ви ваканция.
Цена от: 150.00 лева на ден
Посочената цена е пакетна на ден и включва:







Настаняване в двуспален апартамент за двама възрастни и две деца до 12,99 г,
Нощувка на база със закуска и вечеря / НВ /, неохраняем паркинг / при наличие на свободни
места и без предвартелна заявка /, 9% ДДС, туристическа такса
Безплатна следобедна закуска за децата – от нашето специално детско меню. Следобедната
закуска се предлага за деца до 12,99 г и се сервира в ресторанта на хотела в часовете между 14:00
и 16:00.
Безплатно ползване на закрит 20м басейн, парна баня, финландска сауна, арома сауна, релакс
зона, фитнес
Кидс Клуб, детска площадка
Безплатен интернет достъп

Доплащане при допълнително настанен гост в апартамента:
• При настаняване на дете до 2,99 г: безплатно
• При настаняване на дете от 3 до 12,99г: - 25 лева на ден
• При настаняване на допълнителен възрастен / дете над 13 г: - 35 лева на ден













Общи условия
Офертата е валидна за настаняване в периода от 30.06.2019 до 05.11.2019
Офертата е валидна при минамел престой от 2 нощувки
Закуската и вечерята се сервират на сет меню или бюфет, в зависимост от заетостта на хотела
За гарантиране на резервацията е необходмо да се направи предплащане в размер на 50% от общата стойност, до 5 дни
след получаване на потвърждение от страна на хотела. Останалите 50%, се заплащат до 2 дни преди датата на
настаняване
Анулации без неустойка – до 10 дн ипреди датата на настаняване, освен ако не са договорени други срокове в писменото
потвърждение от страна на хотела
При анулации в 10 дневен или по-кратък срок от датат а на пристигане, се дължи неустойка в размер на 50% от
стойността на резервацията
При анулации, промяна или неприсигане на резервация с отстъпка за ранни записвания, се дължи неустойка в размер на
100% от общата стойност на резервацията.
Настаняването се осъществява след 14:00 часа. Напускането до 12:00 часа.
Домашни любици са позволени при запитване и срещу допълнителна такса. Хотелът разполага с помещения намиращи
се на първи етаж, в които се настаняват туристи с домашни любимци. Такса за домащен любимец – 15 лв на ден
Сума за заявеи и неизползвани услуги не се възстановява
Офертата е валидна за новоприети резервации до 48 часа преди датата на настаняване
Предплатена сума за резервации с отстъпки за ранни записвания, не се възстановява.

За резервация: 0884 64 60 15 или 0887 88 27 48
E-mail: reservations@grandroyale.bg

