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ПАКЕТ 6 СЕПТЕМВРИ В СПА ХОТЕЛ ДЕВИН
119 лева на човек при 2 нощувки!
149 лева на човек при 3 нощувки!
Офертата е валидна за периода: 06 Септември – 08 Септември 2013 г.

Цената е валидна за един човек настанен в двойна стая и включва:

•

2 или 3 нощувки със закуски на блок маса;

•

Празнична вечеря с програма на 6 септември;

•

1 СПА процедура – частичен класически масаж за него и частичен арома
масаж за нея за времето на престоя

•
•
•

Ползване на басейн, фитнес, сауна, паркинг и безжичен интернет;
Туристически данък, застраховка и ДДС;
20% отстъпка от всички СПА процедури.

Намаления:
• дете от 4 до 11.99 години, настанено на допълнително легло в стаята на
родителите си − БЕЗПЛАТНО!
• дете от 4 до 11.99 години на редовно легло – 50% от цената на пакета.
• възрастен на допълнително легло − 50% от цената на пакета;
Доплащания:
• за празнична вечеря на 06.09.2012 г. – възрастен – 35 лв.
• за празнична вечеря на 06.09.2012 г. – дете до 11.99г. – 20 лв.
• доплащане за Единична стая − 20 лв. на вечер
Специални предложения за екскурзии и турове, организирани на място:
Екскурзия до Ягодинска пещера и
Дяволско гърло
Конна езда в планината
Въжен парк в местността «Равня»
Джип сафари до връх «Гребенец» и
тракийско село «Лилово»
Наблюдение на животни
Разходка с лодка по язовир Цанков
камък
Еко пътека «Струилица» и
крепостта «Калето»
Наем на велосипед

Вход: 7 лв. за възрастен
и 4 лв. за дете
25 лв.
10 лв. за възрастен и
8 лв. за дете

Със собствен превоз
1 час езда и транспортиране
Въжен парк и транспортиране

18 лв. на човек

Продължителност 3 часа

25 лв. на човек

При минимум 4 човека
При минимум 7 човека
Продължителност 1 час

8 лв. на човек
7 лв. на човек

Продължителност 4 часа

5 лв. на човек

Продължителност 2 часа

