Балнеолечебни пакети
Пакет със закуска и вечеря

5 нощ.

6 нощ.

7 нощ.

8 нощ.

9 нощ.

10 нощ.

СИНГЪЛ

660.00 лв.

792.00 лв.

868.00 лв.

988.00 лв.

1107.00 лв.

1230.00 лв.

ДВОЙНА СТАЯ

920.00 лв.

1098.00 лв.

1274.00 лв. 1448.00 лв.

1620.00 лв.

1790.00 лв.

ДВОЙНА СТАЯ ПЛЮС БЕЗ
ТЕРАСА

995.00 лв.

1188.00 лв.

1379.00 лв. 1568.00 лв. 1755.00 лв.

1940.00 лв.

ДВОЙНА СТАЯ ПЛЮС С ТЕРАСА

1045.00 лв.

1248.00 лв.

1449.00 лв.

1845.00 лв.

2040.00 лв.

ПРЕХОДНИ СТАИ

1620.00 лв.

1938.00 лв.

2254.00 лв. 2568.00 лв. 2880.00 лв.

3190.00 лв.

ФАМИЛНА СТАЯ

1305.00 лв.

1560.00 лв.

1813.00 лв.

2313.00 лв.

2560.00 лв.

АПАРТАМЕНТ ДВУСТАЕН De Lux

1510.00 лв.

1806.00 лв.

2100.00 лв. 2392.00 лв. 2682.00 лв.

2970.00 лв.

VIP АПАРТАМЕНТ ТРИСТАЕН

1830.00 лв.

2190.00 лв.

2548.00 лв.

2904.00 лв.

3258.00 лв.

3610.00 лв.

Пакет само със закуска

5 нощ.

6 нощ.

7 нощ.

8 нощ.

9 нощ.

10 нощ.

СИНГЪЛ

545.00 лв.

648.00 лв.

749.00 лв.

848.00 лв.

945.00 лв.

1040.00 лв.

ДВОЙНА СТАЯ

730.00 лв.

870.00 лв.

1008.00 лв. 1144.00 лв.

1278.00 лв.

1410.00 лв.

ДВОЙНА СТАЯ ПЛЮС БЕЗ
ТЕРАСА

800.00 лв.

954.00 лв.

1106.00 лв. 1256.00 лв. 1404.00 лв.

1550.00 лв.

ДВОЙНА СТАЯ ПЛЮС С ТЕРАСА

840.00 лв.

1002.00 лв.

1162.00 лв. 1320.00 лв. 1476.00 лв.

1630.00 лв.

ПРЕХОДНИ СТАИ

1370.00 лв.

1638.00 лв.

1904.00 лв. 2168.00 лв. 2430.00 лв.

2690.00 лв.

ФАМИЛНА СТАЯ

1075.00 лв.

1284.00 лв.

1491.00 лв.

1899.00 лв.

2100.00 лв.

АПАРТАМЕНТ ДВУСТАЕН De Lux

1270.00 лв.

1518.00 лв.

1764.00 лв. 2008.00 лв. 2250.00 лв.

2490.00 лв.

VIP АПАРТАМЕНТ ТРИСТАЕН

1495.00 лв.

1788.00 лв.

2079.00 лв.

2940.00 лв.

1648.00 лв.

2064.00 лв.

1696.00 лв.

2368.00 лв.

2655.00 лв.

Цените са за двама, в лева с ДДС и включват:
 Закуски
 Вечери /при настаняване на база HB/

SPA пакет:
 Ползване на 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, 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 такса

 Цени за настаняване на допълнителни легла в двойна и двойна стая „плюс”:
Допълнително легло в апартамент, от който и да е вид НЕ се заплаща!

Възраст

BB

HB

от 0 до 6.99
от 7 до 11.99

Безплатно
25.00 лв.

Безплатно
35.00 лв.

над 12

55.00 лв.

70.00 лв.

Балнеолечебни пакети
Предлагаме следните лечебно - възстановителни програми:
1: “Болки в гърба”
2: “За жената между 40 и 60 години” - Остеопороза
3: “Срещу умората, напрежението и психостреса”
4: “Заболявания на дихателната система”






5: “Заболявания на периферната нервна система”
6: “Гинекологични заболявания”
7: “С грижа за Опорно- двигателния апарат”
8: “Затлъстяване- / епидемията на ХХI век/

БАЛНЕО ПРОЦЕДУРИ НА ГОСТИ НАД 80 ГОДИНИ НЕ СЕ ПРАВЯТ!
ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЕЦА ДО 10 ГОДИНИ Е БЕЗПЛАТНО!
При 5, 6, 7, 8 или 9 нощувки – бонус 2 процедури на ден на човек
При 10 и повече нощувки – бонус 3 процедури на ден на човек
Масажите не са включени в балнео процедурите. Те се заплащат отделно.

Условия за настаняване по балнео пакет
1. На пациентите се извършват балнеопроцедури само след назначение от лекар и при условие, че нямат
противопоказания за тези процедури.
2. При наличие на такива противопоказания пациентите провеждат само КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ.
3. Противопоказанията за балнеолечение:
 пейсмейкър
 сърдечни проблеми
 състояние след мозъчен инсулт
 онкологични заболявания
 епилепсия
 психически заболявания
 инвалиди, които се нуждаят от чужда помощ
 заболявания в остър стадий, гнойни процеси
 нарушения на тазовите резервоари /напикаване/
 болест на Алцхаймер
 чести кръвоизливи от различен произход
 ендопротезиране
 варикозна болест и тромбофлебити / само за ползване на акватоничните басейни и топли spa
процедури /
 други заболявания по преценка на лекаря на хотела
4. Всички пациенти трябва задължително да бъдат запознати с посочените противопоказания преди
пристигането им в хотела.
5. Медицинският център и лекарят на хотела НЕ носят отговорност за пациенти, които не са запознати
предварително с противопоказанията за балнеолечение и допълнителните медицински изисквания.
6. Всички пациенти да попълнят предварително при Туроператора Декларация за здравословното им
състояние по образец от хотела /Приложение 1 - Декларация/и с нея да се явяват на лекарския преглед.
7. Първият лекарски преглед е безплатен. Консултация при лекар се заплаща на рецепция преди лекарския
преглед на цена 20.00 лева. Продължителност на медицинския преглед – 15 минути на стая за двама.
8. Измерване на кръвно налягане по желание на госта се заплаща 3.00 лева. Заплаща се на рецепцията на
хотела.
9. Пациентите нямат право на смяна на процедурите, изписани от лекаря, освен при влошаване на
здравословното им състояние

Балнеолечебни пакети
ВАЖНО: Mоля, попълнете предложената декларация за заболявания!

ДЕКЛАРАЦИЯ
Аз, …………………………………………………………………………….. съм запознат/а, че пациентите с
противопоказания за балнеолечение и физикална терапия не правят процедури.

Аз заявявам, че нямам посочените по-долу противопоказания за балнеолечение!
Подпис на пациента:
………………………………..
Аз, …………………………………………………………………………….. съм запознат/а, че пациентите с
противопоказания за балнеолечение и физикална терапия не правят процедури.

Аз заявявам, че имам следните заболявания от посочените по-долу противопоказания!
/моля, подчертайте Вашите заболявания/

1. Противопоказанията за балнеолечение:
• пейсмейкър
• сърдечни проблеми
• състояние след мозъчен инсулт
• онкологични заболявания
• епилепсия
• психически заболявания
• инвалиди, които се нуждаят от чужда помощ
• заболявания в остър стадий, гнойни процеси
• нарушения на тазовите резервоари/напикаване/
• болест на Алцхаймер
• чести кръвоизливи от различен произход
• ендопротезиране
• варикозна болест и тромбофлебити
/ само за ползване на акватоничните басейни и топли spa процедури /
• други заболявания по преценка на лекаря на хотела
Подпис на пациентa: ………………………………………

Политика при анулации, неявяванане и преждевременно напускане:
Резервациите се считат за гарантирани след заплащане на аванс в тридневен срок след приемането им от хотела.
Анулации без неустойки – до 48 часа преди датата на настаняване.
При анулиране на резервации след този период или неявяване се удържа неустойка в размер на 100% от цената на първата нощувка.
При преждевременно освобождаване на стаята суми не се възстановяват, като остават за ползване в по-късен период.

Хотелът запазва правото си да прави промени по пакета!

За резервации: 0359 / 5 10 10 Моб: 0359 878 44 16 85 / 0359 878 44 21 48 /
Е - mail: reception@aquatonik.com / office@aquatonik.com / marketing@aquatonik.com /
Цените са валидни за периода:
01.03.2021 – 23.12.2021

Цените не са валидни по време на национални и религиозни празници.

