Лято в Комплекс “ АЕЛЕА” валиден до 11.09.2017 г.
Вид помещение

Капацитет

1 нощувка BB

Пакет 4 нощувки ВВ

Стая 20 кв. м.

2

60 лв.

199 лв.

Студио 35 кв. м.

2

80 лв.

259 лв.

Апартамент с една спалня 60 кв. м.

2+1

110 лв.

396 лв.

Пакетните цени са на помещение до капацитета на помещенията и включват:





Съответния брой нощувки със закуска
Допълнителни деца и/или 1 възрастен се настаняват на разтегателен диван
Безплатен интернет достъп в заведенията на хотела
Безплатен денонощен охраняем паркинг в двора на комплекса

 Детска площадка в парка на комплекса
 Игри (карти за игра, табла, шах и др.)
 Включена в цената курортна такса, застраховка и ДДС

Предлагаме пакетна цена с обяд и вечеря с доплащане на човек:
Обяд 2-степенно меню
10 лв.
Вечеря 3-степенно меню
15 лв.
Деца до 11,99 г. доплащат 50 % от цената за възрастен.

Допълнителни легла на вечер:
Децата до 4,99 г. са специални наши гости, нощуват и закусват безплатно в хотела.
Деца от 5 г. до 11,99 г. доплащат 50 % от цената за възрастен.
Възрастен, настанен на допълнително легло, доплаща 26,00 лв. на ден на база ВВ.
На гостите на хотела са на разположение още:
тенис на маса, велосипеди под наем, сауна, парна баня, джакузи, организиране на музикална програма,
планински преходи, разходки с коне.
*Офертата не важи по време на национални и религиозни празници!

За резервации и допълнителна информация:
тел.: 0882 909 630; E-mail: office@aelea-bg.com
www.aelea-bg.com
ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЦЕНОРАЗПИС
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

СПА ЦЕНТЪР

1.30 ч.
30 мин.
30 мин.
60 мин.

САУНА + ПАРНА БАНЯ +ДЖАКУЗИ
САУНА
ПАРНА БАНЯ
ДЖАКУЗИ
БАСЕЙН ЗА ВЪНШНИ ПОСЕТИТЕЛИ

12 лв.
5 лв.
5 лв.
5 лв.
4 лв. / дете до 11.99г.
6 лв. / възрастен

ден

ВЕЛОСИПЕД ПОД НАЕМ

60 мин.
ден

3 лв.
10 лв.

ТЕНИС НА МАСА

60 мин.

2 лв.

ЗАЛА ЗА ПАРТИТА

6 часа

50 лв.
80 ЛВ.

С ПОСУДА

