
 

 

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ В   DIPLOMAT PLAZA HOTEL & RESORT ****  

Пакетът е валиден в периода 13.04.2017г. - 18.04.2017г. 

 ВАШАТА СПЕЦИАЛНА СТАЯ 

КАПАЦИТЕТ ВИДОВЕ ПАКЕТИ 

Основни 
легла 

Възможност 
за доп. 
легла 

    3 дни 

/2нощувки/ 

      4 
дни       /3нощув
ки/ 

Единична стая 1 0 219 лв. 289 лв. 

Двойна стандартна стая 2 2 179 лв. 249 лв. 

Луксозна тематична стая 2 1 219 лв. 299 лв. 

Супер луксозна тематична стая 2 0 259 лв. 349 лв. 

Студио - 2 спални помещения с 
общ санитарен възел (4 
човека) 

4 1 179 лв. 249 лв. 

Мезонет "Дипломат" (4 
човека) 

4 1 219 лв. 299 лв. 

Супер луксозен тематичен 
апартамент "На седмото небе" 

2 2 449 лв. 549 лв. 

Възрастен на допълнително 
легло 

    139 лв. 169 лв. 

Дете от 04 до 12 год. на 
допълнително легло 

    109 лв. 139 лв. 

Дете от 04 до 12год., на редовно легло, заплаща 70 % от пакетната цена за възрастен 

Дете до 04 ненавършени години не ползва услуги и се настанява безплатно на база нощувка със 
закуска. 

 ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА 1 ГОСТ И ВКЛЮЧВАТ: 

2 / 3  нощувки със закуски според вида пакет; 
2 / 3 вечери според вида пакет /местата за вечерите се определят от хотела, съобразно 
оптималното им разпределение. Компании не се разделят, но могат да бъдат обединени с други/; 
 Една празнична вечеря на 16.04.2017г. с участието на Диджей; 
1 / 2 BBQ вечери на тристепенно меню /според вида пакет/; 
Посрещане с домашно приготвени сладки;   
 



 

 

 Безплатно настаняване на дете до 3.99г. настанено на доп. легло на база нощувка със закуска при 
2-ма пълноплащащи възрастни;  
 Анимационен предобед  на открито  с включени:   
 Разходка до забележителностите в региона с офроуд джип - скален феномен пещера " 
Проходна"/ Божиите очи /, природни феномени " Провъртеника", "Струпаница" и Каменни къщи; 
 Анимация за големи и малки със забавни игри на открито с много награди; 
 Барбекю обяд на открито на живописната поляна до пещера "Проходна" с прясно изпечени сочни 
меса и зеленчуци. 
СПА пакет:  
 
- Финландска сауна;  
- Инфраред сауна; 
- Парна баня; 
- Контрастен душ; 
- Топъл басейн със сребърно - йонна филтрация с детска зона. 
- Фитнес. 

 Пакет за деца:  

- Великденско детско парти с аниматор, много игри, музика и изненади за най-малките;  
- Интензивен курс по плуване; 
- Детски кът; 
- Тенис на маса; 
- Джаги. 

ДОПЛАЩАНИЯ:  
 Доплащане за 4 та нощувка: 

-Стандартна и луксозна стая - 35 лв. на човек на ден на база нощувка със закуска и Спа пакет; 
-Супер луксозна стая - 55 лв. на човек на ден на база нощувка със закуска и Спа пакет; 
- Дете до 12год. на допълнително легло не доплаща за 4 та и 5 та нощувка. 
  
БЕЗПЛАТНА 5 ТА НОЩУВКА НА БАЗА НОЩУВКА СЪС ЗАКУСКА И СПА ПАКЕТ! 
  
 

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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