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ЗДРАВЕ В ПЛАНИНАТА
в

СПА ХОТЕЛ ДЕВИН****
в планински балнео и СПА курорт Девин
Вид комбинирано настаняване
/01.04  01.12.2013 г./

Цена на човек
за 3 нощувки

Цена на човек
за 5 нощувки

Цена на човек
за 7 нощувки

Легло в двойна стая
на база полупансион + СПА процедура

190,00 лв

280,00 лв

370,00 лв

Легло в апартамент
на база полупансион + СПА процедура

270,00 лв

420,00 лв

515,00 лв

Дете от 2 до 14 г. на допълнително легло
в стая на родители на база полупансион
Дете от 2 до 14 г на редовно легло или
възрастен на допълнително легло

Безплатно, с доплащане от 8 лв за вечеря
50 % от цената на леглото в съответното помещение

Цените на помещенията включват:
Нощувка и закуска на блок маса, туристически данък, застраховка и ДДС;
Родопска вечеря по меню: /салата, основно ястие и десерт/;
WI-FI интернет – БЕЗПЛАТНО;
Безплатно ползване на басейн, фитнес и сауна;
1 безплатна СПА процедура за времето на престоя – избор между:
Масаж лице;
Частичен арома масаж;
СПА капсула;
+ 20 % отстъпка от всички останали СПА услуги в СПА хотел Девин ****
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: 5 лв. за възрастен
и 3 лв. за дете
25 лв.
10 лв. за възрастен и
8 лв. за дете

1 час езда и транспортиране
Въжен парк и
транспортиране

15 лв. на човек

Продължителност 3 часа

25 лв. на човек

При минимум 4 човека
При минимум 8 човека
Продължителност 1 час

10 лв. на човек

Със собствен превоз

7 лв. на човек

Продължителност 4 часа

5 лв. на човек

Продължителност 2 часа

