бул. „Гурко“ № 3
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Тел.: +359 337 / 62255, 63355
Факс: +359 337 / 63808
e-mail: augusta.marketing@gmail.com
www.augustaspa.com

Топ Оферта
валидна до 21.12.2017 г. вкл.
и от 07.01.2018 г. до 28.06.2018 г. вкл.
Всички наши гости ще ползват следните отстъпки:

при настаняване в неделя за 5 нощувки, заплащате 4
при настаняване в неделя за 4 нощувки, заплащате 3
при настаняване в понеделник за 4 нощувки, заплащате 3

- 20% от цените на процедурите в SPA центъра,
всеки ден!

Без заплащане:
• еднократно халат за целия престой;

• басейн с минерална вода
с работно време от 09:00ч. до 21:00ч.;
• детска водна пързалка; • джакузи, фитнес;
• обзаведен детски кът със занимателни игри;
• паркинг с денонощно видеонаблюдение;
• преглед от лекар специалист при изготвяне на лечебна
програма;

По една SPA процедура дневно от следните:

Сауна, халотерапия (солна стая – 30мин.), стая за релакс (30 мин.),
физиотерапевтична процедура (бипулсатор, електрофореза, галванизация,
немектродин, инфраруж, вакузан), импулсна магнитотерапия (на едно поле),
криотерапия, светлотерапия (биоптрон), луготерпия (на едно поле),
Парафинолечение (на едно поле), инхалация с минерална вода.

Цени в Български левове (на стая, на вечер):

Стаи:
Единична
Единична за двама души
Двойна
- доплащане за допълнително легло – възрастен
- доплащане за допълнително легло – дете до 12 год.
Тройна
Фамилна стая (наем до 3 човека )
- доплащане за 4-ти гост - възрастен
- доплащане за 4-ти гост - дете до 12 год.
Апартамент едностаен (наем до 2 човека)
- доплащане за 3-ти / 4-ти гост - възрастни
- доплащане за 3-ти / 4-ти гост - деца до 12 год.
Апартамент двустаен (наем до 4 човека)
- доплащане за 5-ти гост - възрастен
- доплащане за 5-ти гост - дете до 12 год.

Цени:

72.00
94.00
94.00
35.00
14.00
135.00
144.00
35.00
10.00
150.00
35.00
14.00
192.00
35.00
10.00

Настаняване – след 14:00ч. Освобождаване – до 12:00ч. Късно освобождаване – до 17:00ч. и ранно
настаняване от 08:00ч. се доплащат + 50 % от цената на нощувката. Ранното настаняване не
включва закуска.
Цените включват: нощувка, закуска на блок маса, туристическа застраховка, по една процедура
дневно (от изброените по-горе), туристически данък и ДДС.
Гостите на хотела ползват безплатно: паркинг, фитнес, външен и / или вътрешен басейн,
шезлонг и чадър – само за открития басейн.
Записване на часове и избор на процедури се извършва на място - след настаняване, в SPA
центъра на хотела според възможностите.
Допълнително легло в двойна стая се поставя след поискване и се заплаща по посочените погоре
цени. Деца до 2 г. се настаняват безплатно в стаята на родителите и не ползват легло и услуги.
Деца от 2 г. до 12 г. ползват 50 % отстъпка от цената за възрастен на редовно
легло.
Цените за деца не включват процедури. Детско легло (кошарка) – 10.00 лв. на вечер.
Двойна стая ползвана от един гост се таксува на цената на двойна стая. Единична стая
ползвана от двама госта се таксува на цената на двойна стая.
Таксата за домашни любимци, притежаващи паспорт е 35.00 лв. за всеки ден от престоя.
Гости на хотела - техни собственици се настаняват в удобни стаи, оборудвани с подходяща
настилка, като имат грижата на добър стопанин.
Разплащане - на място, при настаняване, в брой или с карти.
Офертата е валидна само за индивидуални посещения. Намалението от 20% не важи за
kозметични продукти и стоки в SPA центъра.

Очакваме Ви!

