+359893088980

ЦЕНИ РЕЦЕПЦИЯ (HВ)

www.hotelkatarino.com

Валидност: 18.09.2022 - 01.01.2023

Razlog, Bulgaria

Романтична ваканция с дъх на бор, вкусна храна с натурални продукти от собствени ферми, СПА удоволствие с минерална вода

Настаняване със закуска и вечеря + СПА
Дни от седмицата и тип настаняване

18.09.-30.11.2022
НеделяЧетвъртък

ПетъкСъбота

01.12.-22.12.2022

23.12.-28.12.22

29.12-01.01.2023

Неделя- ПетъкЧетвъртък Събота

Неделя- ПетъкЧетвъртък Събота

Неделя- ПетъкЧетвъртък Събота

Стая Лукс за двама

252

302

272

326

428

554

Стая Делукс с балкон за двама

302

362

326

391

493

637

Джуниър Апартамент за двама

347

417

375

450

566

733

Апартамент Делукс за двама

399

479

431

517

652

844

ВИП апартамент за двама

479

575

517

621

782

1012

985

1276

Двуспален Апартамент във Вили Вихрен
/ Наем за четирима /

664

717

•Уикендите се продават с рестрикция задължителни 2 нощувки
•Цените не са валидни по време на национални и официални празници

Цените са в ЛЕВА за стая на вечер и включват:
Комфортни нощувки, богати закуски и превъзходни вечери с внимателно подбрани ястия, приготвени с много любов
по автентични рецепти с натурални продукти от нашите ферми
Безплатно ползване на Детски кът, предразполагащ малките ни гости към щури игри под надзора на професионални детегледачки
Безплатен достъп до термалната зона в СПА Център Катарино - вътрешен и външен басейн с лечебна минерална вода с температура
34 градуса С, 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
Открит и закрит паркинг до изчерпване на местата
Безплатен WI-FI интернет в целия комплекс
9% ДДС
Цените за Двуспален Апартамент във вила Вихрен са за настаняване на до 4-ма възрастни и 1 дете до 13.99г.
Доплащане: Цените не включват туристическа такса 1.09лв. на човек на вечер, която е задължителна за всички гости

Максимално настаняване

Kапацитет:

Стая Лукс

2-ма възрастни и 1 дете до 13.99г.

Стая Делукс с балкон за двама

2-ма възрастни и 1 дете до 13.99г.

Джуниър Апартамент и апартамент

2-ма възрастни и 2 деца до 13.99 г. или
3-ма възрастни и 1 дете до 13.99г.

ВИП апартамент

2-ма възрастни и 1 дете до 3.99 г.

Двуспален Апартамент във вила Вихрен

4-ма възрастни и 1 дете до 13.99г.

Политика за настаняване на деца и трети възрастен:
При единично настаняване в стая Лукс и Делукс, гостът ползва 15% отстъпка от цената
Деца до 5.99 год. се настаняват безплатно в стаята на 2-ма пълноплащащи родители съгл. посочения капацитет на стаята. За деца до
2.99 г. осигуряваме безплатни кошари с бельо, при поискване
За 1 дете от 6 до 13.99 год. на допълнително легло, се доплаща 50% от цената на възрастен при двама редовно плащащи родители
При 1 дете до 5.99 г. и 2-ро дете от 6 до 13.99 г., настанени с 1 възрастен, цената на стаята е равна на цената при единично настаняване
При 1 възрастен и 2 деца 6 – 13.99 г., цената се изчислява като за двама възрастни
Дете от 0 до 13.99 г. на редовно легло в стая с един възрастен, се настанява безплатно, а стаята се заплаща като единично ползване
Първо дете 6-13.99 г. на допълнително легло в Апартамент Джуниър и Апартамент Делукс заплаща 50% от легло на възрастен, а второ
дете от 0 до 13.99 г. е безплатно
3-ти възрастен на допълнително легло заплаща 70% от цената на редовно легло
Дете до 13.99 г. на допълнително легло в 2-спален апартамент във вила Вихрен се настанява безплатно
Условия за резервации, анулации, плащане, валидни за пакета:
Резервацията е гарантирана при предплащане на 1 нощувка
При анулиране на резервацията до 7 дни преди датата за настаняване, предплатената сума се възстановява от Хотела
При анулиране на резервацията 7 и по-малко дни до датата за настаняване, предплатената сума се задържа от Хотела като неустойка
При съкращаване на престоя в Хотела, клиентът дължи неустойка 1 нощувка
Цените са валидни за онлайн резервации на www.hotelkatarino.com и с писмена заявка на имейл reservation@hotelkatarino.com
Хотелът си запазва правото да оферира различни пакети по време на национални и официални празници.
T ha nk y o u fo r y o ur v i s i t

