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КОЛЕДА 2014
23, 24, 25, 26 и 27 Декември 2014 г.
(броят на нощувките е по желание на гостите)
ЦЕНИ С КОЛЕДНА ОТСТЪПКА
НА СТАИ И АПАРТАМЕНТИ В ЛЕВА, НА ВЕЧЕР
Цена
Обновени стаи:
Цена с
рецепция:
отстъпка:

Единична стая
Двойна стая
Тройна стая
Фамилна стая (наем – до 3)
- Доплащане за 4-ти гост (възрастен)
Апартамент едностаен (наем - до 2)
- Доплащане за 3-ти и 4-ти гост
(възрастен)
Апартамент двустаен (наем - до 4)
- Доплащане за 5-ти гост (възрастен)

62,90
79,90
111,00
118,50

60,00
76,00
106,00
113,00
10,00

122,00

116,00
22,80

172,00

164,00
10.00

Цените включват: нощувка, закуска на блок маса, вход за вътрешен
басейн с минерална вода, паркинг, фитнес, сауна, туристически данък
и ДДС – 9%.
Деца до 12 г. ползват безплатна нощувка на легло в двойна стая или
допълнително легло, закуска, басейн.
При настаняване на 2 възрастни + 1 дете (до 12 год.) в тройна стая, то тя се
таксува като двойна.
При настаняване на 1 възрастен + 2 деца (до 12 год.) в тройна стая, то тя се
таксува като единична.
Преди и след посочените дати е валидна цена рецепция, без отстъпка.
Ресторантът предлага обслужване на свободна консумация.
Ако желаете да изненадате Вашето дете и сте подготвили подарък за него,
можете да го предадете на рецепцията на хотела. Дядо Коледа ще дойде в
ресторант „Аугуста” на 24.12.2014 г. вечерта.
Очакват Ви и много изненади, подаръци, музикално – артистични
програми, танци и добро настроение.
По време на празниците – удължено работно време на ресторанта до 01:00ч.

Пожелаваме Ви да сте здрави и щастливи. Весели празници!
За резервации и информация:
Маркетинг SPA хотел „Аугуста”
Директен телефон :
0337/ 62244, 63344
Факс:
0337/ 63808
GSM :
0885/ 999644

E-mail: augusta.marketing@gmail.com
www.augustaspa.com

