
 

 

 

 
 

Пакети за Спа хотел Панорама-3*, Сандански 
(със закуски) 

Пакет „4=5 нощувки” 
 
Двойна стая          252 лева 
Единична стая       166 лева 
Тройна стая        330 лева 
Тройна стая /2 възрастни и дете от 5 до 
12г./ 

270 лева 

Апартамент /2 рах/ 360 лева 
 
*За настаняване на 3 и 4 човек в апартамент се доплаща допълнително:  
 - възрастен – 70 лева /нощувка, закуска и арома вана/ 
 - дете от 5 до 11,99г. – 30 лева /нощувка и закуска/ 
*Деца от 0 до 4,99 години се настаняват безплатно! 
Деца от 5 до 11,99 години ползват 50% отстъпка при настаняване в съответния тип помещение и 
пакет 
  
Цената е за съответното помещение и включва: 5 нощувки със закуски,  
басейн (летен период), сауна, паркинг, фитнес, безплатен достъп до безжичен интернет, детски 
кът, застраховка, курортна такса, ДДС 
*Съответния тип помещение и пакет включва 1 арома вана за всеки възрастен за целия престой 
 
Пакет „5=7 нощувки” 
 
Двойна стая          310 лева 
Единична стая       205 лева 
Тройна стая        405 лева 
Тройна стая /2 възрастни и дете от 5 до 
12г./ 

332.50 
лева 

Апартамент /2 рах/ 445 лева 
 
*За настаняване на 3 и 4 човек в апартамент се доплаща допълнително:  
 - възрастен – 85 лева /нощувка, закуска и арома вана/ 
 - дете от 5 до 11,99г. – 37.50 лева /нощувка и закуска/ 
 
*Деца от 0 до 4,99 години се настаняват безплатно! 
Деца от 5 до 11,99 години ползват 50% отстъпка при настаняване в съответния тип помещение и 
пакет 
 
Цената е за съответното помещение и включва: 7 нощувки със закуски, басейн(летен период), 
сауна, паркинг, фитнес, безплатен достъп до безжичен интернет, детски кът, застраховка, 
курортна такса, ДДС 
* Съответния тип помещение и пакет включва 1 арома вана за всеки възрастен за целия престой 
 
 
 
Пакет „7=10 Нощувки“ 



 

 

 

 
Двойна стая          446 лева 
Единична стая       293 лева 
Тройна стая        585 лева 
Тройна стая /2 възрастни и дете от 5 до 
12г./ 

477.50 
лева 

Апартамент /2 рах/ 635 лева 
 
*За настаняване на 3 и 4 човек в апартамент се доплаща допълнително:  
 - възрастен – 125 лева /нощувка, закуска, частичен масаж и арома вана/ 
 - дете от 5 до 11,99г. – 52.50 лева /нощувка и закуска/ 
 
*Деца от 0 до 4,99 години се настаняват безплатно! 
Деца от 5 до 11,99 години ползват 50% отстъпка при настаняване в съответния тип помещение и 
пакет 
 
Цената е за съответното помещение и включва: 10 нощувки със закуски,  
басейн (летен период), сауна, паркинг, фитнес, безплатен достъп до безжичен интернет, детски 
кът, застраховка, курортна такса, ДДС 
* Съответния тип помещение и пакет включва 1 арома вана и един частичен масаж за всеки 
възрастен за целия престой 
 
*Деца от 0 до 4,99 години се настаняват безплатно! 
Деца от 5 до 11,99 години ползват 50% отстъпка при настаняване в съответния тип помещение и 
пакет 
 
Пакетните цени не важат за официалните и националните празници: 
3-ти Март; Великден; 6-ти Май; 24-ти Май, 6-ти Септември; 22-ри Септември; Коледа и Нова 
година 

 
 
 
 

 
 

 
                                          За Резервации: Деми травел, тел: 02/8504666, Е-мейл :  office@demi-travel.bg  
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