HOTEL WELL 4*
ФАМИЛИЈАРЕН ПАКЕТ
ALL INCLUSIVE LIGHT
8.1.-15.1.2017 / 17.2.-5.3. / 14.4.-17.4. / 28.4. – 1.5.
26.6.-4.9. / 27.10.-5.11./22.12.-29.12.201
Пакетот вклучува:
• Сместување во класичена или Premium соба
• Богат WELL појадок со послужување на шведска маса
• Домашна вечера со широк избор на локални специјалитети од Загорје, понуда на витална храна,
специјално подготвена храна на front-cooking
• Лесен ручек со послужување на шведска маса со понуда на витална храна
• Бесплатен престој за деца од 2 до 12 години во придружба на две возрасни лица
• 1x фамилијарен ручек во Водната планета- пица од фурна со пијалоци
• Неограничена конзумација на пијалоци за ручек и вечера: пиво, вино и сокови, кафе, чај
• Работилници за деца со маскотата- Tuhi
• Забава во мини клуб, Tuhi-Aquafun во базен
• 1 x влез во Светот на сауната (важи за престој во Classic соба)
•Неограничен влез во Светот на сауната (важи за престој во Premium соба)
• Времето за опуштање со семејството – користење на спортските терени (зависно од достапноста)
• Капење во базените на Водената планета
• Капење во базените на Wellness центарот во Termalija во Terme Olimia, Словенија
• Ноќно капење во базените на Водената планета во сабота до 02:00 часот наутро
• Користење на фитнес центарот
• "Велнес торба" (торба со бањарка и крпи)
• Добра анимациска програма
• Бесплатен Wi-Fi во просториите на хотелот

Цена по лице во двокреветна соба
Classic соба
3 дена / 2 ноќи
4 дена / 3 ноќи
5 дена / 4 ноќи

168,00 €
250,00 €
300,00 €

Premium соба
197,00 €
295,00 €
355,00 €

БЕСПЛАТЕН ПРЕСТОЈ ЗА 2 ДЕЦА ДО 11,99 ГОДИНИ,
ЗАЕДНО СО ДВЕ ВОЗРАСНИ ЛИЦА ВО СОБА.
Доплати:
Туристичката такса € 1,00 по лице на ден / Влез во Светот на Сауната 12.00 € по лице на ден /
апартман: Premium соба 70 € на ден, Classic соба 50,00 € на ден, / еднокреветна соба: Premium
соба 25 € на ден, Classic соба 15,00 € на ден.

