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Подарете си един незабравим подарък за Вас и полувинката Ви, в апартаменти Невада.
Доброто Ви прекарване е Гарантирано!

2 нощувки със закуски за ДВАМА възрастни в Студио 200 лв
2 нощувки със закуски за ДВАМА възрастни в Апартамент 230 лв
В цената е включено БЕЗПЛАТНО ползване на сауна в часовете м/у 17:00 и
19:00, както и КОМПЛИМЕНТ в стаята от екипа на Невада
Механа Невада работи всеки ден до 22:00 часа, като за вашето добро прекарване се
грижи шеф Златка, една от най-добрите на Родопската кухня в района.

Безплатно ползване
на WIFI на територията
на хотела.

Безплатно ползване
Безплатен външен
на сауна в часовете паркинг до изчерпване
между 17:00 - 19:00
на капацитета.

Безплатен
фитнес

* Закуската и вечерята може да се сервира в апартаментите на нашите гости.
* Посочените цени са в български лева за двама възрастни в помещение и
включват:
Нощувка, закуска /на блок маса, при под 20 човека - тип компле/,
туристически данък, туристическа застраховка и 9% ДДС.

Безплатен гардероб
Безплатно
ползване на тенис за съхранение на
собствено ски
маса, джаги
оборудване

Допълнителни условия и доплащания:
*Във връзка с COVID-19 в обекта са взети всички предпазни средства по
дезинфекция и спазване на дистанция, закуската и вечерята може да се
извършва в апартаментите на нашите гости.
*Дете до 1,99 год. – безплатно настаняване на база двама възрастни / без
допълнително легло и изхранване /.
*Дете от 2 до 12 год. - на допълнително легло 25% от цената на помещението.
*Възрастен на допълнително легло 35% от цената на помещението.
*Топъл вътрешен гараж - 10 лева на вечер.
*Настаняване след 14:00 ч.
*Напускане до 12:00 ч.
*Апартхотел Невада си запазва правото да променя цените.
Условия за анулация:
*Изисква се депозит по банков път - 50% от цялата сума по резервацията след
нейното поотвърждение.
*Анулации по направените резервации могат да се правят до 5 дни преди
пристигане, без неустойка .

за п о ве ч е и нф о рм аци я и ре зе рваци и на
w w w .n e vadapam po ro vo .c o m и л и на +359 885 863 140
промоцията е валидна до изчерпване на определените помещения!

