
 

 

 

Зимата е по- топла в RIU Pravets Resort! 

Пакет Зима 2017- дни през седмицата 

Пакетна цена за двама, полупансион: 168лв.* 
 

 

 
 

 
*Цената е за двама, валидна при настаняване в двойна стая изглед планина и 

включва – една нощувка на база полупансион – закуска и вечеря на блок маса;  

безплатно използване на вътрешен басейн, фитнес и термална зона на SPA център;  

интернет, паркинг; такси и ДДС. 

 

Специални подаръци за всеки гост  

 

 Голф пакет за начинещи* 

Включва: транспорт от хотела до голф академията и обратно; необходимата 

екипировка;  

урок с професионален голф инструктор /15мин./; кошница с 50 голф топки; 

 Боулинг игра за всеки гост* 

 

*Според възможностите и работното време на съоръженията 

Децата са наши специални гости и се настаняват безплатно за всички пакети! 

 

 

Пакетна цена за 1 нощувка полупансион: 

Цена за настаняване в единична стая: 130лв. 

Цена за настаняване в стая с гарантиран изглед към езерото: 

Двойно настаняване 185лв.;  ед.настаняване 143лв. 
Цена за настаняване в апартамент: 



 

 

Двойно настаняване 252лв.;  ед.настаняване 196лв. 
Цена за настаняване в Екзекютив студио: 

Двойно настаняване 286лв.;  ед.настаняване 222лв. 
Цена за настаняване в Екзекютив апартамент: 

Двойно настаняване 320лв.;  ед.настаняване 248лв. 
Доплащане за обяд на блок маса: 24.00лв. на човек на ден 

 

 

 

Общи условия/ Намаления: 

Двойната стая в хотела разполага с две редовни легла и разтегателен диван за един човек. В 

стаята има възможност за поставяне на бебешка кошарка. 

Трети възрастен:  - 60% отстъпка от цената на пакет за двойно настаняване /според типа 

помещение/; 

При двама пълноплащащи: 

1-во дете 2-12г. – 100% отстъпка  

2-ро дете 2-12г. – 100% отстъпка от цената на пакет за двойно настаняване /според типа 

помещение/; 

При един пълноплащащ: 

1-во дете 2-12г. – 100% отстъпка от цена на пакет за единично настаняване /според типа 

помещение/; 

2-ро дете 2-12г. – 100% отстъпка от цена на пакет за единично настаняване /според типа 

помещение/ 

Офертата е валидна за дните от понеделник до четвъртък включително за периода 

05.01.2017/вкл./ до 31.03.2017/вкл./  

 

 

 

 

 

За повече информация  свържете се с нас: 

 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg                                                          
                                                                              Web site: http://www.demi-travel.bg                          
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