Цени рецепция 2018 - 2019
27.12.18 - 04.01.19

11.03.19- 07.05.19
05.01.19 - 11.01.19

Минимум 4 нощ.

Вид услуга

30.06.19 - 30.11.19

01.12.18 - 26.12.18

BB – закуска
BB – закуска

BB – закуска

12.01.19 - 10.03.19

HB - закуска
и вечеря

BB – закуска

Студио за 2-ма

BGN 239

BGN 146

BGN 108

BGN 92

BGN 119

Едноспален
апартамент за 2-ма

BGN 249

BGN 156

BGN 118

BGN 100

BGN 134

BGN 460

BGN 283

BGN 204

BGN 172

BGN 222

-

BGN 20

BGN 20

BGN 20

BGN 20

Двуспален апартамент
4-ма

за

Доплащане за вечеря
на турист на ден
Великденски обяд/ Коледна
вечеря/ Новогодишна
вечеря
Задължително се заплащат

Великденски обяд /28.04.2019/ - BGN 30,00 възрастен/ BGN 15,00 дете 3 до 12.99 г. /
Коледна - BGN 36,00 възрастен/BGN 18,00 дете до 12.99 г.
Новогодишна - BGN 150,00 възрастен/BGN 75,00 дете до 12.99 г.
Деца до 2.99 г. – безплатно, но не ползва услуги.

Детски намаления

Деца 3-12.99 г на първо доп. легло – безплатно, но заплаща 50% цена HB
Деца 3-12.99 г на второ доп. легло – 50% намаление от цената за възрастен на основно легло

Възрастен на допълнително легло - 30 % намаление от цената за възрастен на основно легло
Единично настаняване в студио - 20% намаление от цената на помещениеe
В цената е включено: закуска, ползване на закрит 20м басейн, парна баня, финландска сауна, арома сауна, релакс зона, фитнес,
неохраняем паркинг (при наличие на свободни места), Кидс Клуб, детска площадка, ски гардероб, шатъл транспорт до основния
лифт (за периода 24.12.2018 - 31.03.2019), Интернет достъп, 9 % ДДС, туристическа такса.
БОНУС: Плащаш 3, получаваш 4 нощувки в студио или едноспален апартамент /за настанявания в периода 30.06 - 30.11.2019/.
Важи само за резервация направена по стандартните цени и не се комбинира с други оферти и промоции.
*Детска кошарка - с предварителна заявка - безплатно.
*Деца до 12,99 годишна възраст се считат тези, който към датата на настаняване нямат навършени 13 години.
*Транспорт до начална станция на кабинков лифт извън горе- посочения период и извън посочените часове - по заявка и срещу
допълнително заплащане - 10лв. на човек на ден в двете посоки.
*Прием на домашни любимци - по запитване и срещу допълнително заплащане. Хотелът разполага с помещения разположени на
първият етаж, в които се настаняват туристи с домашни любимци. Такса за престой на домашен любимец - 15 лв. на ден.
*Условия за резервация:








За да бъде гарантирана резервацията 50% от стойността й следва да бъде заплатена до 5 дни след потвърждението
й от страна на хотела. Останалите 50% се заплащат на място в хотела при настаняване.
Хотелът си запазва правото да прилага различни условия за гарантиране на резервациите.
Анулация без неустойка до 10 дни преди датата на настаняване, освен ако не са договорени други срокове в писменото
потвърждение на резервацията от страна на хотела.
При анулации направени в 10-дневен или по- кратък срок от дата на пристигане – неустойка в размер на 50% от
стойността на резервацията.
Хотелът си запазва правото да прилага различни анулационни срокове, които се уточняват при постъпването на заявката
за резервация.

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

