Ваканционен

Комплекс О С Т Р О В А

с. Бели Осъм 5662, общ. Троян, тел. 0878 90 95 95; 06965 2323;
reservations@ostrova-bg.com marketing@ostrova-bg.com
www.ostrova-bg.com

Коледна празнична оферта
3 или 4 нощувки
23 - 27 декември 2019 г.

ВИД ПОМЕЩЕНИЕ

ПАКЕТ 3
НОЩУВКИ

ПАКЕТ 4
НОЩУВКИ

ДВОЙНА СТАЯ

450 лв. за двама

590 лв. за двама

СТУДИО

480 лв. за двама

630 лв. за двама

АПАРТАМЕНТ – една спалня и дневна

510 лв. за двама

670 лв. за двама

АПАРТАМЕНТ – две спални и дневна

960 лв. за четирима

1260 лв. за четирима

МАНСАРДА – две спални и дневна

900 лв. за четирима

1180 лв. за четирима

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА – три спални и дневна 1530 лв. за шестима

2010 лв. за шестима

ДЕТЕ от 3 до 7г

75 лв.

100 лв.

ДЕТЕ от 7 до 12г

105 лв.

140 лв.

ДЕТЕ над 12г / трети възрастен

165 лв.

220 лв.

Коледният пакет включва:
 3/4 нощувки - настаняване 23.12.2019г след 14ч – освобождаване на 27.12.2019г до 12 часа;
 3/4 закуски на блок маса;
 3/4 вечери без включени напитки, традиционни постни ястия за Бъдни вечер, празнична
Коледна вечеря с DJ;
 Посрещане на Дядо Коледа на 25.12.2019г;
 използване на вътрешен басейн с отопляема вода до 33 ˚С;
 използване на външно топло джакузи с отопляема вода до 36 ˚С;
 използване на фитнес;
 използване на СПА център: парна баня, финландска сауна, лакониум, релакс душ;
 безжичен интернет, паркинг, всички такси, 9 % ДДС.
За дете до 3 г. нощувка и закуска са безплатни, вечери - доплащане на свободна консумация по
избор на родителите.
Резервации:
- резервациите се извършват на база заявка по e-mail: marketing@ostrova-bg.com или
reservations@ostrova-bg.com – потвърждение от страна на хотела
- заплащане аванс 30 % от сумата по резервацията в срок до 5 дни след получаване на
потвърждението
- доплащане до 100 % сума по резервацията на място в брой или с карта
- анулации не по късно от пет дни преди настаняванe

Ваканционен Комплекс ОСТРОВА

www.ostrova-bg.com

