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Катарино Спа Хотел ****
Делничен пакет
07.05-30.06.2018г.

Двойна стая
Единична стая
Двойна стая с балкон
Единична стая
сбалкон
Джуниър апартамент
/наем за двама/
Апартамент /наем за
двама/
ВИП Апартамент
Вила Вихрен
/наем за четирима/

Цена на ден
Цена на ден
Цена на ден
при 2+нощувки при 3+нощувки при 4+нощувки
219.00
207.00
195.00
171.00
162.00
153.00
247.00
234.00
221.00
200.00

189.00

179.00

276.00

261.00

246.00

304.00
337.00

288.00
320.00

272.00
302.00

410.00

390.00

367.00

Цените са обявени на вечер за помещение, за двама в двойна стая, за един в единична стая,
наем за двама в апартаменти и наем за четирима за вила и включват: нощувка, закуска,
вечеря, безплатно ползване на термалната зона в Катарино СПА Хотел /вътрешен и външен
басейн, външен детски басейн, джакузи пещера, солна стая, финландска сауна, кива сауна,
инфрачервена сауна, арома парна баня, панорамна парна баня, лакониум, приключенски
душове, тепидариум, леден фонтан, фитнес/и ДДС.
Закуската се сервира от 08:00ч.-10:00ч. в Класически ресторант „Катарино“
Вечерята се сервира от 18:30ч.-21:30ч. в Класически ресторант „Катарино“
Цена за ползване на закрит паркинг – 15 лв. на автомобил, на ден
Цените не включват курортен данък в размер на 0,55 лв. на човек, на ден
Намаления:
 Деца до 6, 99 г. се настаняват безплатно в стаята на родителите
 Деца от 7 до 13, 99 год. на допълнително легло заплащат 50% от цената за възрастен
 Деца от 7 до 13, 99 год. на редовно легло в стая с един възрастен заплащат 70% от
цената за възрастен
 Второ дете от 7 до 13, 99 год. на допълнително легло в джуниър апартамент и
апартамент се настанява безплатно
 Възрастен,настанен на допълнително легло заплаща 70% от цената за възрастен
Общи условия:
 Настаняване след 15.00ч, напускане – не по-късно от 12.00ч. За късно напускане – моля,
попитайте рецепция
 Домашни любимци не се приемат в хотелската част
 Офертата не е валидна за групи и организирани мероприятия
 Цените са валидни при настаняване в дните от неделя до четвъртък включително.
 Сума за заявени и неизползвани услуги не се възстановява
 При анулация или ранно напускане по резервация, се дължи неустойка в размер на
100%.

