Оферта дълъг престой ПРОЛЕТ 7
отстъпка ,

цени от 127

нощувки с 30%

лева (за единична стандартна стая

със закуска, вечеря, СПА пакет)

Избягайте в Катарино до пълен рестарт на ума, душата и
тялото с пакет Релакс Пролет:
 7 Богати закуски и Превъзходни вечери с внимателно подбрани
ястия, приготвени с много любов по автентични рецепти и предимно
с екологично чисти продукти от наше собствено производство
 Безплатен ъпгрейд към по висока категория стая (при
наличност)

 Безплатно ползване на Детски клуб, аниматорски грижи за
спокойствие на родителите
 една 20-минутна процедура на човек (масаж на лице за нея и
масаж на глава за него всеки ден до 16:00 ч. с предварително
записване, без неделя)+ 1 арома вана на човек+ 1 организирана
спортна активност със записване на място (за престой)
 Безплатен достъп до термалната зона в СПА Център Катарино вътрешен и външен басейн с кристално чиста топла минерална
вода, джакузи пещера, солна стая, финландска сауна, кива сауна,
инфрачервена сауна, арома парна баня, панорамна парна баня,
лакониум, приключенски душове, тепидариум, леден фонтан и
фитнес с последно поколение уреди
 Открит паркинг до изчерпване на местата
 Безплатен ежедневен трансфер до начална на лифта в Банско (в
ски сезона)
 Безплатен WI-FI интернет в общите части и в стаите на хотела
 9% ДДС
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7-дневен пакет нощувка, закуска, вечеря и спа
процедури
Цени в лева на вечер с включена 30%отстъпка

Тип стая

Един
Двама
Трима
Брой деца
възрастен възрастни възрастни над 2 год.*

+

Стандартна

127

162

не

1

203

не

138

Стандартна
с балкон
Джуниър
апартамент
Апартамент
с/без
балкон
ВИП
апартамент
с тераса

149

184

не

1

230

не

156

201

201

272

2

252

252

201

235

235

317

2

293

293

235

276

276

не

0

не

не

276

*Деца до 6,99 год. към датата на пристигане се настаняват безплатно в стаята на родителите;
за деца от 7 до 13,99 год. се доплаща 50% от цената на възрастен при двама редовно
плащащи 70% от цената на възрастен при един редовно плащащ
**Офертата е валидна за резервации, при минимум 7 нощувки до 20.12.2019, изисква се
50% предплащане за потвърждение на резервацията, анулацията до 10 дни преди
датата на пристигане е безплатна, след този срок се начислява 50% неустойка за целия
престой. При комбинирани оферти (ранно записване, безплатни нощувки) в периоди на
висока заетост политиката на анулация и предплащане се уточнява при резервацията.
Цените не включват курортна такса от 1.09 лв. на човек на вечер
Резервирайте бързо и лесно онлайн, получете потвърждение веднага тук
Тази оферта е промоционална и е валидна до изчерпване на нашия уебсайт или при
запитване и потвърждение на имейл reservation@hotelkatarino.com
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