LAST MINUTE HOT DEAL REFRESH STAY & SPA HB

20% отстъпка, цени от 92 лв. (на човек, на вечер в двойна
стандартна стая, закуски, вечери, СПА достъп, комплимент
процедура за тяло)

Бъдете спонтанни, отдайте се на истински релакс, вкусна натурална
храна, басейни и спа с минерална вода на достъпни цени с горещата
оферта до 30.06.2019
 Богата закуска и Превъзходна вечеря с внимателно подбрани ястия,










приготвени с много любов по автентични рецепти с екологично чисти
продукти от нашите ферми
Безплатно ползване на Детски кът , предразполагащ малките ни гости към
щури, занимателни, аниматорски грижи за спокойствие на родителите
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, панорамна релакс зона с открита камина, леден фонтан и
фитнес с последно поколение уреди Techogym
Открит паркинг до изчерпване на местата
Комплимент ъпгрейд до 1 категория по-висок клас при наличност
Комплимент процедура „маска с глина за цяло тяло в серайл баня“ на
възрастен на престой
Комплимент ранно настаняване и късно напускане с предварителна
резервация
Деца до 13.99 години се настаняват безплатно до 30.06.2019

reservation@hotelkatarino.com

www.hotelkatarino.com

Офертата е валидна за седмичен и уикенд престой
За петък и събота с минимален престой 2 нощувки
Цени в лева на вечер с включена 20%отстъпка
Промо КОД HDS20
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*Цената е на помещение спрямо броя гости, по запитване и при наличност, не важи за
натоварени периоди
** Деца до 13.99 години се настаняват безплатно в стаята на родителите, спрямо капацитета
на помещението; Ползват безплатна закуска и вечеря на бюфет
**Офертата е валидна за резервации до 30.06.2019, изисква се 100% предплащане за
потвърждение на резервацията, без право на анулация
Цените не включват курортна такса от 1.09 лв. на човек на вечер
Цените включват ДДС 9%
Резервирайте бързо и лесно онлайн, получете потвърждение веднага тук
Тази оферта е промоционална и е валидна до изчерпване на нашия уебсайт или при писмено
запитване и потвърждение на имейл reservation@hotelkatarino.com
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