
Цените се со важност до 31.01.2019

сместување минимум максимум

ДВОКРЕВЕТНИ СОБИ 1 возрасен 2 возрасни + 1 дете до 15.99 г. + 1 дете до 3.99 г.

СТАНДАРД СОБИ - Цените се на ДЕН за СОБА – ноќевање со појадок
сместување петок и сабота недела-четврток 7+ ноќи

2 ADL 76 € 60 € 59 €
2ADL+CHD (0-3,99) 76 € 60 € 59 €
2ADL+CHD (4-11,99) 88 € 70 € 69 €
2ADL+CHD (12-15,99) 104 € 83 € 81 €
2ADL+2CHD(0-3,99) (4-11,99) 88 € 70 € 69 €
2ADL+2CHD(0-3,99) (12-15,99) 104 € 83 € 81 €

Цени во € се плаќа во денари, 1€ = 62 денари
Легенда:   ADL - возрасен,    CHD – дете

Цените не важат за празници, семинари, конгреси....

ЛУКС СОБИ - Цените се на ДЕН за СОБА – ноќевање со појадок
сместување петок и сабота Недела-четврток 7+ ноќи

2 ADL 86 € 69 € 66 €
2ADL+CHD (0-3,99) 86 € 69 € 66 €
2ADL+CHD (4-11,99) 98 € 79 € 76 €
2ADL+CHD (12-15,99) 114 € 92 € 88 €
2ADL+2CHD(0-3,99) (4-11,99) 98 € 79 € 76 €
2ADL+2CHD(0-3,99) (12-15,99) 114 € 92 € 88 €

Цени во € се плаќа во денари, 1€ = 62 денари
Легенда:   ADL - возрасен,    CHD – дете

Цените не важат за празници, семинари, конгреси....



Во цената Е вклучено:
Ноќевање со појадок 
Користење на сауна, парна бања, фитнес центар
Користење затворен базен со минерална вода од 33⁰С (полуолимписки размери)
Користење на отворен базен со минерална вода од 33⁰С,
Користење на отворен термален базен со минерална вода 38⁰С
Лежалка и пешкир покрај базените
Безжичен интернет во целиот хотел
Паркинг
Сеф на рецепција
Детско катче со аниматор
Туристичка такса

Стандардните соби се наоѓаат на I-II-III-IV кат.
Лукс собите се наоѓаат на V-VI-VII кат.
Големината на собите е 25м2.

Во собите: клима, тоалет, кабловска ТВ, безжичен интернет, телефон, минибар, (со доплата) балкун, 
дел се со поглед према градот, дел со поглед на планината, паркот, базенот или паркингот. (неколку 
стандард соби на II кат се со заедничка тераса и без клима.)

Брачен кревет или два единечни, софа на спуштање и можност за бебешко креветче (1-4 кат)  

Сместување во собите по 14:00 ч. (локално време)
Напуштање на собите до 12:00 ч. (локално време)


