
HEALTH & MINERAL WATER

KRANEVO  - BULGARIA

Коледен спа пакет край морето
в балнеохотел ТЕРМА ПАЛАС , Кранево5*

Офертата включва:

3 нощувки на ол инклузив на легло в двойна стая включва:

� Традиционна трапеза за Бъдни вечер (24.12.201 г.)8

� Коледна празнична вечеря със специалитети от традиционно приготвени ястия

� Фолклорна музикална програма Коледари на (25.12.201 г). в ресторанта на хотела8

Пакетна цена – 3  9 лв9
4 нощувки на ол инклузив на легло в двойна стая

Пакетна цена – 4  9 лв6
5 нощувки на ол инклузив на легло в двойна стая

Пакетна цена – 5  9 лв2
* Пакетната цена за 4 и 5 нощувки включва:

1 процедури по избор/ Душ Виши, Арома- хидромасажна вана, Луга или Кална апликация/ за
възрастен и една Боулинг игра за трима

Ол инклузива включва: закуска, обяд и вечеря на бюфет (интернационална кухня); български
алкохолни и безалкохолни напитки, минерална вода, кафе, чай;
Ползване на термо зоната в спа центъра на хотела: вътрешен и външен басейн с топла минерална
вода, японски бъчви с топла минерална вода, финландска сауна, арома-билкова сауна, солна стая,
Кнайп пътека, ледено ведро, контрастен душ, фитнес и интернет
Пакетната цена включва още:

� Детска анимация и дискотека

� Дядо Коледа ще раздаде подаръци на децата

� Изпълнение на живо на Теди Генев в бар Лондон

Допълнителна информация:
*валидност на офертата: от 22.12.2018 – 26.12.2018
*посочената цена на човек настанен в двойна стая
*деца от 0 до 2.99 г - настаняват се безплатно
*деца от 3 до 9.99 г - Първо дете в двойна стая безплатно, второто дете доплаща за настаняване 56 лв. и
доплащане на 32 лв празничен куверт към пакетната цена
*трети възрастен на допълнително легло в стаята – доплащане на лв към пакетната цена за три307
нощувки
*доплащане за настаняване в студио (2+1) – 59 лв към пакетната цена за нощувка и доплащане за
куверт – деца до 12 г – 32 лв. и възрастен - 80 лв
*доплащане за настаняване в апартамент стандарт ( 2+2 деца или 3+1)– 69 лв към пакетната цена за
нощувка и доплащане за куверт – деца до 12 г – 32 лв. и възрастен - 80 лв

Начин на плащане, резервации и анулации:
*необходима е предварителна резервация на телефони 0886 698944 или 0885 884600 (вътр.100)
или на е-мейл: office thermapalace com@ .
*плащането се извършва авансово по банков път, с кредитна карта или в брой на рецепцията на
хотела, като 50% се заплащат до 10 дни след потвърждение на резервацията, а останалата сума до
15.12.2018
*анулации до 10.12.2018 се приемат без неустойка
*анулации след 10.12.2018 до 19.12.2018 се приемат срещу 20%


