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I. БИО

СПА ИЗКУШЕНИЕ ЗА ДВАМА - ДВУДНЕВЕН ПАКЕТ – 250,00 лв.

WELCOME SPA – Романтично джакузи за двама в деня на пристигане – /20 мин/
1-ви ден: СПА РЕЛАКС:

•

За нея: Тонизиращ и релаксиращ масаж лице с масло от Роза - /20 мин/

• За него: Душ “ВИШИ” или SPA капсула “Вибро сауна ”– /20 мин/
2-ри ден:Златна терапия:

•

За нея: „ Златна терапия ” за тяло: включва нежен пилинг със златни частици, маска за тяло
със златни частици, масаж с олио със златни частици- /40 мин/

• За него: Класически масаж – /40 мин/
Неограничено ползване по време на престоя за всеки:
• Термален басейн;
• Джакузи;
• Басейн, Фитнес, сауна, детски басейн.

!!! ПОДАРЪК - 2 НОЩУВКИ СЪС ЗАКУСКИ
1. Цена на пакета при настаняване в единична стая – 185 лв.
2. Доплащане за дете от 4 до 11,99 г. на допълнително легло – 50 лв. на база нощувка със закуска.
3. Доплащане за възрастен над 12 г. на допълнително легло – 70 лв. на база нощувка със закуска.
II. В 2-дневния пакет в СПА Хотел Девин **** се включват още: туристическа такса, туристическа
застраховка и ДДС, паркинг.
III. Условия за резервации: Резервациите се приемат и потвърждават в писмен вид от отдел
„Маркетинг и продажби” на СПА Хотел „Девин” **** – гр. Девин – тел/факс: 03041 2513; e-mail:
office@spadevin.com
IV. Условия на плащане: 1. 100% предплащане при резервация; 2. Гостите се настаняват срещу
предоставен ваучер от Вашата фирма.
V. Офертата не се комбинира с други и не е валидна при провеждане на семинари и фирмени тържества,
както и през периоди на официални празници.
VI. Специална отстъпка за корпоративни клиенти на Шарлопов Хотелс 10% !
VII. Валидност на пакетите - 05.06.2013 г. – 01.12.2013 г.

