бул. Гурко 3
4180 Хисаря, България
Тел.: 0337/62244
0337/63344
Факс: 0337/63808
e-mail: augusta.marketing@gmail.com
www.augustaspa.com

WEEKEND SPA ПАКЕТИ
2017
валидни от 09.02.2017 г. до 17.09.2017 г.
ЗА ДВЕ ИЛИ ТРИ НОЩУВКИ

В ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
С ВКЛЮЧЕНИ:
НОЩУВКА СЪС ЗАКУСКА НА БЛОК МАСА,
БАЛНЕОПАКЕТ С ПО ДВЕ ПРОЦЕДУРИ НА
ЧОВЕК ДНЕВНО, ОТ СЛЕДНИТЕ:
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ПРОЦЕДУРА (бипулсатор,
електрофореза, галванизация, немектродин,
инфраруж, вакузан), ИМПУЛСНА МАГНИТОТЕРАПИЯ
(на едно поле), КРИОТЕРАПИЯ, УЛТРАЗВУК,
ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ, СВЕТЛОТЕРАПИЯ (биоптрон),
ИНХАЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВОДА,
ЛУГОТЕРПИЯ (на едно поле),
ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЕ (на едно поле), ПРЕСОТЕРАПИЯ,
МИНЕРАЛНА ВАНА (перлена или вихрова),
ХАЛОТЕРАПИЯ (солна стая – 30 мин.).
БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ:
• еднократно халат за целия престой;
• басейн с минерална вода с работно време
от 09:00ч. до 21:00ч.;
• детска водна пързалка; • сауна, джакузи, фитнес;
• паркинг с денонощно видеонаблюдение;
• преглед от лекар специалист при изготвяне на
лечебна програма – по желание;
ОТСТЪПКИ:
• 20% от консумацията в ресторанта;
• 40% от цените на всички допълнително заявени
процедури, програми и терапии;

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
СТАИ:

ЗА 2 НОЩУВКИ

ЗА 3 НОЩУВКИ

(четвъртък и петък, петък и
събота или събота и неделя):

(четвъртък, петък и събота
или петък, събота и неделя):

152,00 (спестявате 16,00)

219,00 (спестявате 33,00)

ЕДИНИЧНА ЗА ДВАМА 208,00 (спестявате 28,00)

300,00 (спестявате 54,00)

ДВОЙНА

208,00 (спестявате 28,00)

300,00 (спестявате 54,00)

- допълнително
легло - възрастен

70,00 (спестявате 12,00)

102,00 (спестявате 21,00)

- допълнително
легло - дете до 12 год.

26,00

ЕДИНИЧНА

39,00

1.

Настаняване – след 14:00ч. Освобождаване – до 12:00ч. Късно
освобождаване – до 17:00ч. (при възможност) се доплаща на място, по 35,00лв.
за двойна стая и по 26,00лв. за единична.

2.

Цените са в Български левове и включват: нощувка, закуска на блок маса,
туристическа застраховка, по един балнеопакет за всеки възрастен дневно,
туристически данък и ДДС.

3.

Гостите по офертата ползват безплатно: интернет достъп, паркинг, фитнес,
сауна, външен и / или вътрешен басейн, шезлонг и чадър – само за открития
басейн.

4.

Записване на часове и избор на процедури се извършва на място - след
настаняване, в SPA центъра на хотела според възможностите.

5.

Допълнително легло в двойна стая се поставя след поискване и се заплаща
по посочените по-горе цени.

6.

Деца до 2 г. се настаняват безплатно в стаята на родителите и не ползват
легло и услуги. Деца от 2 до 12 год., които не ползват легло, доплащат по 8,00лв.
на вечер. Цените за деца не включват процедури. Детско легло (кошарка) 10,00
лв. на вечер.

7.

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.

8.

Таксата за домашни любимци, притежаващи паспорт – 35,00 лв. на вечер.
Гости на хотела - техни собственици се настаняват в удобни стаи, оборудвани с
подходяща настилка, като имат грижата на добър стопанин.

9.

Офертата не е валидна в периодите 02 – 05.03.2017г.,
14 – 17.04.2017г., 28.04 – 01.05.2017г. и 05 – 08.05.2017г.

10.
Офертата е валидна само за индивидуални посещения. Намалението от 20%
не важи за: готовите захарни изделия (дъвки, бонбони, сладоледи, шоколади),
чипс, солети, всички видове тютюневи изделия, както и за стоките от магазина на
рецепция. Намалението от 40% не важи за козметични продукти и стоки в SPA
центъра.
01.02.2017г.

