Ценовник Зима 2017/2018
CENE ZA HOTEL - ZIMA 2015 / 2
Цени по лице на база Појадок и Вечера за период:03.12.2017- 08.04.2018.
Период

Смена

Соба
1/2, 1/2+1

Соба 1/1

Aпартмани
1/2+2, 1/2+3, 1/2+4

Ски Опенинг-Специјална Понуда
03.12. - 17.12.

Нед/Нед

42

55

50

17.12. - 24.12.

Нед/Нед

50

70

60

24.12. - 29.12.

Нед/Нед

55

75

66

29.12. - 07.01.

Пет/Нед

69

100

83

29.12. - 07.01.

Пет/Нед

85

115

99

Нед/Нед

55

75

66

Нед/Нед

52

70

62

Нед/Нед

55

75

66

Нед/Нед

59

80

70

Нед/Нед

59

80

70

Нед/Нед

62

85

74

18.02. - 11.03.

Нед/Нед

50

70

60

11.03. - 08.04.

Нед/Нед

42

55

50

помалку од 7 ноќи

07.01. - 14.01
Детска недела

14.01. - 21.01.
Детска недела

21.01. - 28.01.
Смена со Ски-Пас

28.01. - 04.02.
Недела со ски-опрема
04.02. - 11.02.
11.02. - 18.02.
Детска недела

*Цените се изразени во евра,плаќањето е во денарска противредност.

Попусти:

O
10% попуст за резервации до 30.09.2017,целосна уплата на аранжманот.
5% попуст за резервации до 15.10.2017,целосна уплата на аранжманот.
 Детска недела:
ГРАТИС престој за 2 деца во присуство на 2 возрасни лица,на сопствено легло:
- Дете 0-15 години во соба 1/2+1
- Деца 0-15 години во апарман
30% попуст за изнајмување на опрема за скијање
30% попуст за ски-училиште(групна обука )
Недела со Ски-Пасс:
• ГРАТИС шестдневен Ски-Пас за возрасни(акцијата важи за 7 дневен аранжман во
период 21.01-28.01.2018)
• 30% попуст на ски-опрема за возрасни(акцијата важи исклучиво на наем на
комплетна опрема)
 Недела со Ски-Опрема:
• ГРАТИС наем на ски опрема зза 6 дена за возрасни(акција се однесува
исклчучиво за 7 дневен аранжман во период:28.01-04.02.2018)

Во цената е вклучено:
čeni u u boravka:

• Ноќевање на база Полупансион(појадок и вечера)на база шведска маса,по лице од
ден
(во случај да престојуваат помалку од 30 гости во хотелот,оброците се служат по
принцип сет-мени(избор на повеќе јадења))
• Неограничено користење на SPA&WELLNESS центар кој се простира на 1500m², кој
има топла врска со сместувачките капацитети:
•
Затворен базен со димензии 14x6m со џакузи (длабочина 1,7m)
•
Отворен базен со димензии 10x5m (длабочина 1,5m)
•
Џакузи на отворено
•
Финска сауна
•
Био сауна bio saunu (руска бања)
•
Арома бања
•
Хамам
•
Солена Соба
•
kneipp базен
•
Тапидариум лежалки
*Дозволен престој за деца ппостари од 12 години
Детска зона содржи:
• Baby базен со димензии 6x4m (длабочина 0,4m)
• Детски базен со димензии 13x11m (длабочина 1m) со атракции
• Тобогани
Float Spa капсула и третмани за релаксација,тремани на тело и масажи се задолжително со
резервација и со доплата на лице место!
Сите гости на SPA&WELLNESS центар добиваат Бањарка,пешкири и папучи.
•
•
•

Неограничено користење на Фитнес Центар
Неограничено користење на сали за пинг-понг
Организиран транспорт за скијачи од хотелот до гондола(тајминг истакнат на

рецепција) Користење на Ски-сервис на 30m од ски-стаза „Malo jezero” (располага и со
голем паркинг,кој се дополнително наплаќа)
•
Baby-Cot-Бесплатно(задолжителна резервација)
•
Забава за деца:
- Дружење до Дедо Мраз за време на Новогодишните празници..
- Игротека во присуство на родител
•
Wi-Fi интернет во целиот хотелски комплекс
•
Отворен паркинг (мал капацитет)
Во цената НЕ вклучува(обавезно плаќање на лице место):

Туристичка такса 1 Еур/по лице од ден возрасни

Деца од 7-15 години плаќат туристичка такса во изност од 0,50 Еур/по лице на ден

Деца од 0-6,99 години туристичка такса-ГРАТИС

Хотелско Осигурување во износ од 0,20 Еур по лице на ден(возрасни/деца)

Услови:
- Пократок престој од наведениот погоре во табелата исклучиво на барање,цените се
зголемуваат за 20% од наведените.
-Дете од 0-7 години во присуство на 2 возрасни лица на заедничко легло во соба 1/2ГРАТИС
- Дете 0-15 години во пристуство на едно воразсно лице во соба 1/2-50% попуст
- Дете 0-15 години во пристуство на 2 возрасни лица на соспствно легло во соба 1/2+1
на сопствно легло попуст -50% ,второ дете 0-7 години на заедничко легло-ГРАТИС
- Деца од 0-15 години во пристуство на 2 возрасни лица на сопствено легло во апартман
попуст -50%
- Трето возрасно лице во соба 1/2+1 попуст 30%
- Четврто возрасно лице во апартман 1/2 + 2 попуст 70%
- Четврто и Петто лице во апартман 1/2+3 попуст 50%
- Петто и шето лице во 1/2+4 попуст 50%

