Специална оферта през
месец Май в Албена!

Хотел

Борд

Период

Калиакра 4*- стаи супериор

AI+

09.05- 26.05 вкл.

Калиакра 4* - стаи стандарт

AI+

09.05- 26.05 вкл.

Примасол Ралица Акваклуб 4*

AI+

19.05- 31.05 вкл.

Примасол Ралица Супериор 3*

AI+

09.05- 26.05 вкл.

Примасол Ралица Супериор 3* с- р К

AI+

09.05- 26.05 вкл.

Гергана 4* - изглед море

AI

Гергана 4* - изглед странично море
Боряна 3* - изглед море

На човек в
двойна стая

Единично
настаняване

87
72
62

174
100

14.05- 26.05 вкл.

62
54
68

81
81
70
89

AI

14.05- 26.05 вкл.

66

86

АI

09.05- 26.05 вкл.

54

70

 Цените са КРАЙНИ, валидни за бълг. граждани и вкл. ДДС, курортна такса и застраховка;
 Офертата е валидна за настаняване в посочените периоди и тип стаи за всеки хотел и е
валидна при престой от минимум 2 нощувки;
 Капацитета на стаите в хотели Гергана и Боряна е 2+1 и при надвишаването му няма да
бъдат приемани рекламации относно комфорта;
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 възрастни, се настанява и изхранва безплатно.
 Един възрастен в стая, настанен с едно дете от 2 до 12 години, заплаща цена за единично
настаняване, а детето се настанява безплатно.
 Възрастен на допълнително легло ползва 20% намаление от цената за легло в двойна стая;
 Един възрастен в стая, настанен с две деца от 2 до 12 години, заплаща цена за единично
настаняване, като първото дете заплаща 30% от цената за възрастен, а второто е безплатно.
Допълнителни услуги:
 Безплатен Wi-Fi интернет в общите части на хотелите.
 Безплатно ползване на вътрешния басейн на хотела на гостите на Примасол Ралица
Супериор ;
 Възможност на допълнителни активности в курорта- екскурзии, СПА програми, мини голф,
тенис на корт и в зала, баскетбол, волейбол /на закрито/, футбол, скуош, езда, билярд, наем
на велосипеди;
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