
 

   Пакет Коледа 2019 
 

НАСТАНЯВАНЕ  
СЪС ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ 

Пакет 2 нощувки  
24.12 – 26.12.2019  

включително 

Пакет 3 нощувки  
24.12 – 26.12.2019  

включително  
САМОСТОЯТЕЛНО  
В ДВОЙНА СТАЯ  

402.00 лв. 537.00 лв. 

ДВОЙНА СТАЯ 622.00 лв. 807.00 лв. 
ДВОЙНА СТАЯ ПЛЮС БЕЗ ТЕРАСА 656.00 лв. 855.00 лв. 
ДВОЙНА СТАЯ ПЛЮС С ТЕРАСА 676.00 лв. 888.00 лв. 

НАСТАНЯВАНЕ  
СЪС ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ 

Пакет 2 нощувки  
24.12 – 26.12.2019  

включително  

Пакет 3 нощувки  
24.12 – 26.12.2019  

включително  
ФАМИЛНА СТАЯ  900.00 лв. 1155.00 лв. 
АПАРТАМЕНТ  
ДВУСТАЕН de LUXE 

1005.00 лв. 1293.00 лв. 

VIP АПАРТАМЕНТ ТРИСТАЕН 1252.00 лв. 1599.00 лв. 
ПРЕХОДНИ СТАИ  
(2 двойни стаи с преходна врата) 

1143.00 лв. 1458.00 лв. 

Цените са в лева с ДДС и важат за цялото помещение 
Всички цени включват: 

2/3 нощувки, 2/3 закуски на блок-маса, 2/3 вечери, традиционна вечеря за Бъдни вечер, празнична Коледна 
вечеря на сервиз, фолклорна програма с обичая „Коледуване”,  

изпълнител – Райна и DJ– 25.12.2019 
 SPA пакет (Ползване на външен и вътрешен минерален Акватоничен басейн, Инфрачервена сауна, финландска 

сауна с билки, ароматна парна баня, римска баня, ледена стая, приключенски душ, пътеката на “Д-р Кнайп”, зала 
за релакс (с камина, медитираща музика и лежанки) 

 Басейн Aqua Labyrinth, Детски басейн, Два контрастни басейна, Руска сауна, Солна парна баня, Солна стая и 
приключенски душ с 4 функции, зона за Релакс,  

 Фитнес зала, Детски кът за най- малките, Паркинг, закрит гараж, безплатен интернет достъп, туристическа таксa 
 Детска анимация - Детегледачка в Детски кът, на 25.12.2019 празник с Дядо Коледа и джуджетата и подаръци за 

всички деца до 12 години (включително), Професионални аниматори,Креативно студио, Мини турнири, Детски и 
Тийн дискотеки, Домашно кино с най-актуалните детски анимационни филми и още приятни забавления. 

 
КОЛЕДЕН ПАКЕТ за деца и лица над 12г. ,  

настанени на ДОПЪЛНИТЕЛНО легло в двойна стая и двойна стая плюс 
ВЪЗРАСТ Цена пакет 

2 нощувки 
Цена пакет 
3 нощувки 

От 0 - 11.99 години Безплатно Безплатно 

Лица над 12 години 140.00 лв. 210.00 лв. 

 
 
 
 
 
 

 

Пакетът подлежи на авансово плащане 
в размер на 100%. 

Неустойки при анулации: без неустойка до 30 дни преди настаняване, 25% неустойка до 20 дни преди настаняване, 50% 
неустойка 14 дни преди настаняване, след този срок суми  не се възстановяват. 

tel.:+359/359 5 10 10; mob.:+359 878 44 16 85  / 0878 44 21 48 
e-mail : marketing@aquatonik.com / e-mail : office@aquatonik.com 

web: www.aquatonik.com 
Цените са валидни за периода 24.12 – 26.12.2019 включително 

 


