Complex “Katarino SPA Hotel”
Razlog, 2760
Mob: +359 893 08 89 80
e-mail: office@hotelkatarino.com
Web: www.hotelkatarino.com
Катарино Спа Хотел ****
Спа Пакет „ С Дъх на Пролет“

Спа програма, включена в
цената

Брой гости

Пакетна цена за 2
нощувки

Спа Пакет „ С Дъх на Пролет“

2

576

❖ Настаняване в комфортно помещение в Катарино Спа Хотел****;
❖ 2 нощувки, 2 закуски, 2 вечери и 4 Спа процедури на човек;
❖ Настаняване през делнични дни от Неделя до Четвъртък.
Спа процедури включени в пакета:
❖ Зареждащ БИО пилинг на цяло тяло с: ароматни билки, подхранващи растителни и
релаксиращи етерични масла;
❖ Частичен масаж по Ваш избор;
❖ Маска на цяло тяло с: червена, бяла или зелена глина в Серайл Баня;
❖ Релаксираща Ароматна вана: Детокс, Релакс или Енергия – по Ваш избор;
Посочената пакетна цена е обявена в лева и включва oще : 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 Клaсически ресторант „Катарино“
Вечерята се сервира от 18:30ч.-21:30ч. в Клaсически 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.
❖ Единично настаняване по приложения пакет-340.00лв-Двудневен пакет
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.
❖ Сума за заявени и неизползвани услуги не се възстановява.
❖ При анулация или ранно напускане по резервация, се дължи неустойка в размер на 100%.

