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ОФЕРТА СРЕЩИ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА 2015
Цена в Български левове, на стая, за 1 нощувка с включена такса за участие и вечеря на
тристепенно меню + чаша вино:

Настаняване:
Настаняване в единична стая
Доплащане за втора нощувка
(по желание, без включена вечеря)

Цена с отстъпка:
65,00
50,00

Цена в Български левове, за участие (без нощувка) и вечеря на тристепенно меню + чаша вино:

Услуга:

Цена на човек:
15,00

Такса участие
Настаняване в само в дните неделя или понеделник – след 14:00 ч., освобождаване не по-късно от
12:00ч. в деня на заминаване. Почивка след нощувка от 12:00 ч. до 17:00 ч. се заплаща 50% от
стойността на нощувката. Освобождаване след 17:00 ч. се таксува като нощувка.
Цените за настаняването включват: нощувка, закуска на блок-маса, туристически данък, вход
за вътрешен плувен басейн с минерална вода, ползване на халат, сауна, фитнес, паркинг,
интернет достъп и ДДС: 9%.
Такса участие (без нощувка) включва вечеря от предложените варианти и 20% ДДС.
Хотелът разполага със следните видове стаи:
o 53 единични, 117 двойни с отделни легла, 102 двойни със спалня, 17 тройни, 5
фамилни, 4 едностайни и 4 двустайни апартамента;
o Бихме могли да Ви информираме за налични свободни стаи след
получаването на Вашето запитване.
o Очакваме да ни информирате за следното: пол, възраст (реална), интереси,
мобилен телефон и e-mail за контакти, както и избраното от Вас меню. Ние ще
се свържем с Вас и ще Ви информираме за броя записвания в желаната от Вас
дата.
o Събитията ще се осъществяват и при минимален брой записвания в уютната
атмосфера на хотела.
Стаите са с тераса, ново хотелско обзавеждане, климатик, хладилник, телевизор, телефон, интернет
достъп, баня с вана, сешоар и др.
Вечеря и среща: - в ресторанта или друга банкетна зала (в зависимост от броя на записванията),
а след това и DJ (евъргрийн, поп, рок, естрада, ретро и др. без допълнително
заплащане);
- Начало на срещите: 19:00ч., като по време на вечерята ще имате възможност да
направите запознанства с дамите и господата, по Ваш избор;
- Начало на танците и DJ-я: 21:00ч.;
Работно време на ресторанта в делнични дни: до 23:30ч.;
- приложено ще намерите и примерни варианти на вечерни менюта.
Разплащане: - в брой на място при настаняването или с кредитни / дебитни карти Visa,
Mastercard, American Express.
Анулации:
в случай на промяна в плановете да участвате в събитието, моля да ни уведомите.
Отстъпки:
-20% от допълнителната консумация в ресторанта, лоби-бара и от процедурите
в SPA центъра в дните от неделя до четвъртък до 28.05.2015г.
SPA центърът към хотела е обслужван от висококвалифициран персонал и предлага:
- релаксиращи и възстановителни антистрес процедури за хора с напрегнато работно
ежедневие; - перлени вани с хисарска минерална вода, ароматни масла, соли и
водорасли;- класически, ръчен и подводен масаж (тангентор); - ароматерапия, козметични
програми, антицелулитни програми и мн. др. Можете да направите резервация за желаните
от Вас процедури на рецепцията на SPA центъра всеки ден от 09:00 ч. до 18:00 ч. Повече
информация за цените на предлаганите процедури, програми и терапии можете да
намерите в сайта на хотела www.augustaspa.com

ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ НА ВЕЧЕРНО СЕТ - МЕНЮ

Вечеря 1
Гръцка салата
Пилешка пържола със сусам и гарнитура от ориз с къри и стафиди
Хляб
2 филии
Крем баклава
Чаша вино
Минерална вода 0,5л
Цена на човек: 15,00 лв.
Вечеря 2
Овчарска салата
Свински скалопини с винен сос ‚Марсала‘ и гарнитура от задушен ориз
Хляб
2 филии
Сметанова торта
Чаша вино
Минерална вода 0,5л
Цена на човек: 15,00 лв.
На гости – вегетарианци можем да предложим други ястия, на място.

За повече информация и резервации:
Отдел Маркетинг и продажби, АУГУСТА SPA ХОТЕЛ
Тел.:
0337/62244, 63344
Факс:
0337/63808
Мобилен:
0885/999644
e-mail:
augusta.marketing@gmail.com
web:
www.augustaspa.com

