ФАМИЛИЈАРЕН ПАКЕТ-ХОТЕЛ РУСКОВЕЦ
Велнес центар спој на Убавината на Минералната вода
И чистиот планински воздух
ТЕРМИН ОД 15-ти Декември до 31-ви Март 2017
СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ПЛАТЕТЕ 5- ОСТАНЕТЕ 6 НОКЕВАЊА (5=6)!
Добриниште - е мало градче на само 6 км во непосредна близина на
Банско-Р.Бугарија – познато по пријатна планинска клима и недопрена
природа,минерални извори на вода , заобиколено од 3-ри страни со
Планините Рила , Пирин и Родопите како и најпознатите Планински езера
на Пирин планина – Тевско и Попово Езеро. Нуди идеална можност за
релаксација и бањски туризам со Хотелскиот Ресорт ,, Русковец,, сместен
на убава позиција за релаксација и можност за посета на градината на
Рунилист, црквата св.Петар и Павел, Манастир ,,Пантелејмон,, историско
етнографски музеј на риболов како и можност за велнес и спа програми
спорт и забава
www.ruskovets.com

Тип на сместување
Апартман JUNIOR SUITE
2 Возрасни+1 дете
Апартман SENIOR
4Возрасни +1 дете 6год
Вилa FAMILIJA COMFORT
4 возрасни + дете 6 год

Нокевање со појадок

Нокевање
со полупансион

67.00 euro

95.00 euro

105.00 euro

154.00 euro

125.00 euro

170.00 euro

Цената е дадена дневно по соба на база полупансион и миним. 5 нокевања !!!!!!!!!!!!
Цената вклучува:
1 нокевање по соба со наведен број на гости -на база нокевање со појадок или полупансион
Бесплатно користење на детска соба за време на работно време
Бесплатно користење на интернет во Хотелот
Бесплатно користење на базен со топла минерална вода 30-35 степени
Бесплатна Фитнес сала со поглед на Пирин Планина
Внатерешем детски базен со топла минерална вода 33 степени
СПА Зона-2 парни бањи ( солена и арома терапија)
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Попусти:
1-во дете од од 01-5,99 год – Бесплатно, 2-ро дете плака 12 еур
Деца од 5,99 - 17.99 год.-сместено на доплнително легло со 2 возрасни-попуст 50%
Попуст 20% на сите типови на масажа
Доплата на тур.такса 1 еур по лице по лице

Опис на Junior suite
Големина 60 квадрати , хол и терпезарија со мини кујна,edna spalna
тераса со поглед на планина , еден тоалет Клима, Тв со сателитска, кафемат за кафе и чај,
телефон и мини бар,сеф
Опис на Апартман Senior
Големина 60 квадрати , хол и терпезарија со мини кујна, 2-ве спални соби
тераса со поглед на планина , 2-ва тоалета
Клима, Тв со сателитска, кафемат за кафе и чај, телефон и мини бар, сеф
Опис на Comfort Family Villa
Големина 118 квадрати , хол и терпезарија со мини кујна, 2-ве спални соби
тераса со панорама ,2-ве спални и една тераса, еден тоалет +бања со када и туш кабина
Клима, Тв со сателитска, кафемат за кафе и чај, телефон и мини бар, сеф,
Собствен паркинг
Дополнителни услуги
Рецепција 24/7
Осигуран паркинг
Различни типови на масажи
Интернет во лоби бар
Офис услуги- факс, тел.копирање,принтање
Перење+пеглање
Room сервис
Велосипед под наем
Исхрана
Ресторан Лавандер- нуди специјалитети од бугарска и интернационална кујна како и вегетаријански
менија- со предходна резервација, во Склоп Пицерија ,,In Forno,,како и нокен клуб ,,Violet,,
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