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НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 2018 - 2019
Апартаменти Невада – Пампорово

Хотелът се намира на 50 метра от писта №7 и лифт №1, което предоставя на
свoите гости ползването на съораженията направо със ските от хотела
Настаняване 28.12-02.01

*Студио –

4 нощувки със закуска

5 нощувки със закуска

198 лв.

255 лв.

298 лв.

226 лв.

292 лв.

345 лв.

цена на човек

*Aпартамент -

човек

*
*
*
*

3 нощувки със закуска

цена на

Цената за студио и апартамент е за човек при минимално настаняване на двама души.
Максимално настаняване в Студио 2 възрастни и 2 деца или трима възрастни
Максимално настаняване в Апартамент 4 възрастни или 2 възрастни и 3 деца
Апартаментите не разполагат с кухненска посуда

Цените са за студио/ апартамент и включват:
 Нощувка, закуска, туристически данък, застраховка и 9% ДДС.
 Безплатно ползване на интернет и паркинг.
 Съхранение на ски оборудване.
Доплащания:
 Дете до 1,99 год. – безплатно настаняване на база двама възрастни
 Дете от 2 до 6 год. - без допълнително легло – доплаща само изхранване 4 лева
закуска 8 лева вечеря.
 Дете от 2 до 12 год. - на допълнително легло - 50% намаление.
 Възрастен на допълнително легло - 30% намаление.
 За вечеря - възрастен 15.00 лв / дете 8.00 лв. /сет меню/ с изключение на
31.12.2018

 Новогодишен куверт 130.00 лв. / дете 70.00 лв.
 За Новогодишна вечеря във стаята - възрастен
70.00 лв / дете 35.00 лв.






Топъл гараж - 10 лева на вечер.
Ползване на сауна /след предварителна резервация/ - 15 лева.

Настаняване след 14:00
Напускане до 12:00

Условия за анулация:
 Изисква се депозит по банков път - 50% от цялата сумата по резервацията след
нейното потвърждаване.
 Анулации по направените резервации могат да се правят до 30 дни преди
пристигане, без неустойка.

БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА :

ПИРЕУС БАНК,

IBAN: BG77 PIRB 8070 1600 464345,

BIG: PIRBBGSF

