
ПАКЕТ  ВЕЛИКДЕН

Настаняване в двойна стая за ДВЕ нощувки за двама – 356,00 лв.
Настаняване в двойна стая за ТРИ нощувки за двама –  470,00 лв.
Настаняване в двойна стая за ЧЕТИРИ нощувки за двама – 530,00 лв.

Настаняване в апартамент за ДВЕ нощувки за двама –  490,00 лв.
Настаняване в апартамент за ТРИ нощувки за двама –  670,00 лв.
Настаняване в апартамент за ЧЕТИРИ нощувки за двама –  770,00 лв.

Съответният брой нощувки за двама в съответното помещение, описани по-горе;
Великденски брънч на 19.04.2020 г.;
Богата закуска на блок маса;
Късен чек аут при възможност;     
Комплимент в стаята: минерална вода, чай и кафе;
Ползване на уелнес център: фитнес, джакузи, парна баня, сауна, топли лежанки;
Безжичен интернет, паркинг, туристическа такса, туристическа застраховка и ДДС;
Детска анимация на открито с боядисване на великденски яйца на 18.04.2020 г.

Посрещнете Великден във Вила Синтика!
 

Ние ще ви дадем превъзходно обслужване, уютната обстановка, вкусна храна и отлични
вина. Няма какво повече да Ви кажем, освен да грабнете куфарите и да дойдете в слънчева
Вила Синтика.
 

ОПЦИИ И ЦЕНИ ЗА ДВАМА ДУШИ:
 

 

 
Цените включват:
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Настаняване на дете от 0-10 години в двойна стая с двама възрастни – безплатно;
Настаняване на дете от 10 до 13 години в двойна стая с двама възрастни – 25,00 лева на
вечер;    
Доплащане за Великденски брънч на дете от 0 г. до 6 г. – безплатно     
Доплащане за Великденски брънч на дете от 6 г. до 14 г. – 20,00 лв. 
Доплащане за Великденски брънч на дете от 6 г. до 14 г. настанено в апартамент - 20,00
лв.
Доплащане за Великденски брънч на дете над 15 г. - 50,00 лв.
Доплащане за Великденски брънч на възрастен и дете над 15 г. настанени в апартамент –
50,00 лв.

15 % отстъпка от масажи и терапии;  
15 % отстъпка от гурме вино дегустации;

При направена резервация и потвърдена от хотел Вила Синтика е необходимо да се
заплати 50 % от сумата до 3 дни след потвърждение по банкови сметки на хотела.

Допълнително заплащане: 
 

 
Допълнителни отстъпки за услуги:

   

 
Политика за авансово плащане:

 
 

Валидността на пакета е 
от 16.04.2020 до 20.04. 2020 година.

 


