5-звездна пролетна наслада в
хотел “Фламинго Гранд”

 69 лв. на човек на ден в студио делукс в включена закуска и вечеря
 138 лв. на ден при единично настаняване в студио делукс с вкл. закуска и вечеря
Условия:
 Цените за настаняване са валидни за от 24.03. до 28.05.2017 г. вкл., но не и за
периода на Великденски и Майски празници!
 Офертата не се кумулира с други специални оферти и отстъпки.
 Цената е брутна, на човек на база полупансион /закуска и вечеря/ за двойно или
единично настаняване в студио и включва курортна и еко такси, застраховка, 9% ДДС .
 Максимално настаняване в студио: 2+2 или 3+1.

Цената включва:





Безплатно ползване на фитнес, тенис на маса
Безплатно ползване на вътрешен басейн, сауна, калдариум и парна баня
Безплатен Wi Fi
Преференциални цени за следните Спа терапии* :

Детокс хидромасажна вана с микронизирани морски водорасли – 20 мин.
26.00 лв. вместо за 30.00 лв.
Освежаваща терапия за лице – 40 мин.
почистване, ултразвуков пилинг, ампула според типа кожа, маска и
завършваща грижа
28.00 лв. вместо за 35.00 лв
20% намаление от терапии- Грижа за лице Oxygen Botanical:
Нежен ензимен пилинг с кератин- 40 мин- 60.00 лв.
Интензивно хидратираща терапия 60 мин.- 75.00 лв.
Подмладяваща терапия Anti age 60 мин.- 75.00 лв.
Озаряваща терапия за проблемна кожа 60 мин.- 75.00 лв.
Грижа за Очния контур 40 мин.- 60.00 лв.
* Спа терапиите се заявяват и заплащат на място.
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Намаления:
 Дете от 0 до 2 ненавършени години се настанява и изхранва безплатно.
 Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено на допълнително легло в двойна стая с
двама пълноплащащи родители, се настанява и изхранва безплатно. Второ дете от 2 до
12 ненавършени години, настанено в стая с двама пълноплащащи родители заплаща
30% от цената за възрастен в двойна стая.
 Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено на редовно /второ/ легло при един
пълноплащащ родител, се настанява и изхранва безплатно, а възрастния заплаща за
единично настаняване. Второ дете, настанено на допълнително легло при един
пълноплащащ родител, заплаща 30% от цената за възрастен на редовно легло, а
възрастния заплаща за единично настаняване.
 Възрастен, настанен в двойна стая на допълнително легло, ползва 20% намаление от
посочените цени.
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