10% отстъпка за всички предплатени на 100% резервации преди 01.06.2019 г
Специална Оферта – Юли и Август 2019

Нощувка, закуска, обяд и вечеря за 52.00 лв. на човек на ден
Валидна за настанявания в периода: 01.07 - 31.08.2019
Пакетът включва:
√ Нощувка в едноспален апартамент със закуска, обяд, вечеря
√ Безплатено: Wi-Fi интернет, Детски кът, Детска площадка, 20м плувен басейн, ДДС
Офертата включва също така:
Ползване на сауна, арома сауна, парна баня, релкс зона, фитнес зала, паркинг (при наличие на свободни места), курортна
такса.
Доплащане:
-

1-во дете 3 – 12,99г. на доп. легло – 23лв. на ден – FB

-

2-ро дете 3 – 12,99г. на доп. легло – 25лв. на ден – FВ

-

3-ти възрастен на доп. легло – 35лв. на ден – FВ

Условия на офертата:













За Резервации: 0884/646 015; 0887/ 882 748; e- mail: reservations@grandroyale.bg
Офертата е валидна при мин. настанени 2-ма пълноплащащи.
За да бъде гарантирана резервацията 50% от стойността й следва да бъде заплатена до 5дни след
потвърждението й от страна на хотела. Останалите 50% се заплащат в деня на настаняване.
Анулация без неустойка до 8 дни преди датата на настаняване. При анулации направени в 7-дневен или пократък срок от дата на пристигане – неустойка в размер на 50% от стойността на резервацията.
При непристигане на туристите – хотелът ще задържи като неустойка 50% от стойността на резервацията.
Промоционалния пакет зависи от наличните помещения и не може да се комбинира с други оферти и отстъпки.
Закуската, обядът и вечеята са на блок маса или на сет меню (в зависимост от заетостта на хотела).
На обяд и вечеря няма включени напитки.
Гостите започват с вечеря в деня на настаняване и завършват с обяд в деня на напускане на хотела.
Дете до 2,99г се настанява безплатно и не ползва услуги.
Предплатена сума за резервации с отстъпки за ранни записвания, не се възстановява.
Тел: 0749 960 44; 0884 646 015, e-mail: reservations@grandroyale.bg; www.grandroyale.bg

