Великден в Estreya Palаce & Estreya Residence hotels 4*
St. Constantine & Helena resort
Валидна за престой в периода 05 април ÷ 11 април 2018г check-out
Задължителен минимален престой от 3 нощувки.
Estreya Residence
Двойна стая

настаняване
минимално
максимално
1ad+1ch
2ad+1ch / 3ad

Двойна стая за
единично ползване
Апартамент

Estreya Palace
Двойна стая

Цена начовек на ден
All Inclusive
80 лв

1 ad

1ad+1 inf

137 лв

2ad+2ch / 3ad

3ad+1ch /4ad

92 лв

минимум
1ad+1ch

максимум
2ad+1ch / 3ad

Цена на човек на ден
All Inclusive
78 лв

1 ad

1ad+1 inf

135 лв

настаняване

Двойна стая за
единично ползване
Апартамент

2ad+2ch / 3ad
3ad+1ch /4ad
89 лв
Всички цени са в лева, на човек на ден, база All Inclusive и сауна, с включени ДДС и
туристическа такса.
Резервации за повече от 3 нощувки са препоръчителни в Esrteya Residence.
Резервации за 6 нощувки получават безплатно спа пакет с включен един частичен
масаж и спа капсула.
GPS 43.230238 // 28.010464
10% за резервации на 3 нощувки за продажби до 31 януари 2018 г
15% за резервации на 4 и 5 нощувки за продажби до 31 януари 2018 г
25% за резервации на 6 нощувки за продажби до 31 януари 2018 г
Резервации преди 04 април и в периода 11 април до 26 април 2018 се фактурират по
основна оферта за Estreya Residence:
Цени на BB:
Цени на HB:
38 лв на човек на ден в двойна стая;
49 лв на човек на ден в двойна стая;
51 лв на ден в единична стая;
62 лв на ден в единична стая;
40 лв на човек на ден в двойна стая;
51 лв на човек на ден в двойна стая;
Услуги, включени в пакета All Inclusive:
Настаняване е възможно от 14h00 на 05 април, като се започва с обяд в деня на
настаняване и се завършва със закуска в деня на заминаване;
-

Закуска на бюфет в основен ресторант 08h00 ÷10h00;

-

Oбяд на бюфет в основен ресторант 12h00 ÷ 14h00;
Вечеря на бюфет в основен ресторант 18h00 ÷ 20h00
Български безалкохолни и алколни напитки в ресторанта по време на храненията и
на лоби бара от 10h00 ÷ 22h00;
Следобедно кафе на лоби бара от 15h00 ÷17h00;
Дневна анимация за деца от 4 до 12г и мини диско;
Дневна спортна анимация за възрастни: водна гимнастика, тенис на маса, фитнес
уреди;
Безплатно ползване на: вътрешен плувен басейн и външен басейн с минерална
вода, шезлонги на басейна, сауна, фитнес уреди, WiFi;
20% намаление на спа услугите в Estreya Wellness center;

Охраняем паркинг за над 200 автомобила се намира срещу хотела;
Възможност за индивидуално посещение на манастира Св. Св. Константин и Елена,
разположен до хотела, на 30 април в полунощ. Манастира датира е 16 век. Под олтара на
църкавата се намира аязмото – извор с лековита вода;
Професионална дегустация на 5 вина на изба Белоградец с хапки и вода във винарна
Естрея -10 лв/човек.
-

Тържествена литургия в хотела на 08 април на обяд;
Безплатни се раздават свещички на рецепция на хотела;
Великденски обяд на бюфет на 08 април с боядисани яйца, козунаци и крехко
агнешко;
Фолклорна програма на обяд;
Тържествена великденска вечеря на 08 април с тематично DJ парти 21h00 ÷ 23h00;
Безплатен check-out на 10 или 11 април до 15h00.

Намаления за деца и допълнителни легла:
- Деца до 1,99 години на допълнително легло се настаняват безплатно;
- Едно дете от 2 до 11,99 години на допълнително легло в двойна стая с 2ма
пълноплащащи се настанява безплатно;
- Едно или две деца от 2 до 11,99 години съответно на основно и допълнително легло
в двойна стая с 1 пълноплащ – всяко дете заплаща по 50% от цената на редовно
легло;
- Две деца от 2 до 11,99 години на допълнително легло в апартамент с 2ма възрастни:
първото дете се настанява безплатно, второто дете заплщата 50% от цената на
основно легло;
- Едно дете от 2 до 11,99 години на допълнително легло в апартамент с 3ма
възрастни: се настанява безплатно,
- Възрастен на допълнително легло в двойна стая или апартамент заплаща 75% от
цената на основно легло в съответният тип помещение.

Условия за плащане и анулация:
-

За анулации, направени до 14 дни преди датата на пристигане няма да се начислява
неустойка.
Анулации, направени от 13-тия до 7-мия ден преди пристигане ще бъдат таксувани
с 50% неустойка (от сумата на цялата резервация).
Анулации, направени след 6-тия ден и в деня на пристигане, както и No Show ще
бъдат таксувани с 100% неустойка (от сумата на цялата резервация).
Заплащане на сумата по ранни записвания: невъзвръщаем аванс от 100% платими
към 05 февруари 2018;
Заплащане на сумата по резервации, потвърдени след 01 февруари: 100% от сумата
платима до 6 дни преди пристигане;

С уважение,
Estreya Palace & Estreya Residence hotels
28 ноември 2018г

