ПОСРЕЩНЕТЕ ВЕЛИКДЕН ВЪВ VILLA SINTICA!
ОЧАКВАМЕ ВИ С ПРЕВЪЗХОДНО ОБСЛУЖВАНЕ, УЮТНА
ОБСТАНОВКА, ВКУСНА ХРАНА И ОТЛИЧНИ ВИНА.
ГРАБВАЙТЕ КУФАРИТЕ И СЕ НАСЛАДЕТЕ НА СЛЪНЧЕВА
VILLA SINTICA!
Пакетни цени за двама души:
1. Двойна стая
2. Апартамент

525.00 лв.
795.00 лв.

3/три/ нощувки в съответното помещение за двама възрастни;
Прекрасна закуска с регионални продукти на блок маса;
Великденски обяд на блок маса на 02.05.2021 г. в ресторант Sinti;
Анимация на открито с боядисване на великдeнски яйца и още изненади на
01.05.2021 г.
Късен чек аут при възможност;
Комплимент в стаята: минерална вода, кафе, чай;
Ползване на уелнес център: сауна, парна баня, джакузи, релакс кът, фитнес;
Безплатен охраняем паркинг, възможност за зареждане на електромобил,
Интернет, застраховка, туристически такса и ДДС.
Влаидност на пакета при настаняване в периода от 30.04. до 03.05.2021
година

Допълнителна информация:
1. Настаняване на дете от 0-10 години в двойна стая с двама възрастни –
безплатно;
2. Настаняване на дете от 10 до 13 години в двойна стая с двама възрастни –
25,00 лева на вечер;
3. Пакетните цени за двойни стаи са за двама възрастни;
4. Пакетните цени за апартамента са за двама възрастни.
5. При настаняване на още възрастни или деца в апартамент (максимум
настаняване до 4 човека) не се увеличава сумата за настаняване, а се доплаща
единствено храната фиксирана по-долу.
6. Доплащане за Великденски обяд на 02.05.2021 г. за дете от 5 години до 13
години навършени настанени в двойна стая или апартамент - 20,00 лв.;
7. Доплащане за Великденски обяд на 02.05.2021 г. за дете на и над 14 години
и/или възрастен настанен допълнително в апартамент - 70,00 лева;

Допълнителни отстъпки :
1. 15 % отстъпка от масажи и терапии;
2. 15 % отстъпка от вино дегустации;
3. При резервация за повече от три нощувки, всяка следваща с отстъпка 15 % от
цена рецепция.

Политика за авансово плащане :
При направена резервация и потвърдена от хотел Villa Sintica е необходимо да
се заплати 20 % от сумата до 3 дни след потвърждение по посочени банкови
сметки на хотела.

Политика за анулации :
1. Анулация до 7 дни преди пристигане – безплатно;
2. Анулации от 6 до 1 дни преди пристигане – неустойка от 50 % от
преведения аванс;
3. В случай на + PCR тест или антигенен (след предоставяне на копие по имейл)
или затваряне на хотелиерския бизнес или граници на градове – получавате
ваучер за ползване при следващ престой валиден една календарна година
или възстановяване на сумата в срок от 15 работни дни.

