

Куверт в ресторанта за Новогодишната вечеря =

75,00

лв.

 Деца до 2,99 години безплатно, без куверт (меню) в ресторанта.
 Деца от 3 години до 17,99 години заплащат 55,00 лв.


Цена за

1

нощувка :

Включва : 1 нощувка ; 1 закуско-обяд на брънч маса на 01.01.2018 г. ;
1 Новогодишна празнична вечеря с Дисководещ ; Парко място, Интернет ( Wi-Fi).
Цена за легло в двойна стая :
Цена за единична стая :
Цена за апартамент /на човек/ :





155.00 лв.
175.00 лв.
175.00 лв.

Възрастен, настанен на допълнително легло с 2 нощ. заплаща 145.00 лв.
Деца до 2,99 години нощуват безплатно, без куверт в ресторанта.
Деца от 3 години до 11,99 години заплащат 125,00 лв.
Деца от 12 години до 17,99 години заплащат 135,00 лв.


Цена за

2

нощувки :

Включва : 2 нощувки ; 1 закуска ; 1 закуско-обяд на брънч маса на 01.01.2018 г. ;
1 вечеря (тристепенно меню: салата, основно ястие и десерт ) ;
1 Новогодишна празнична вечеря с Дисководещ ; Парко място, Интернет ( Wi-Fi).
Цена за легло в двойна стая :
Цена за единична стая :
Цена за апартамент /на човек/:





229.00 лв.
249.00 лв.
289.00 лв.

Възрастен, настанен на допълнително легло с 2 нощ. заплаща 219.00 лв.
Деца до 2,99 години нощуват безплатно, без куверт в ресторанта.
Деца от 3 години до 11,99 години заплащат 199,00 лв.
Деца от 12 години до 17,99 години заплащат 209,00 лв.



УСЛОВИЯ :
 Посочените цени са с включен ДДС .
 Резервацията се счита за потвърдена при 50 % авансово заплащане на
услугата .
 Доплащане до 01.12.17 г. на останалата част от сумата .
 При анулиране на предварителната резервация до 15.11.17 г. се заплащат 50 %
неустойка от стойността на направената вноска , след 15.11.17 г. - 100 %
неустойка .
 РЕЛАКС Центъра НЕ Е включен в цената на офертата и се заплаща допълнително!
 В ресторанта и в хотелските стаи пушенето е ЗАБРАНЕНО!
 В момента на подаване на резервацията
настаняване и допълнителни мероприятия .

се

конкретизира

периода

за

ВАЖНО!!! Забранено е внасянето и използването в комплекса на Увеселителни пиротехнически
изделия. Това се извършва под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР !
Дамян Цанев
Тел.факс : 0431/62161
e-mail : info@hotel-palas.com
www.hotel-palas.com

Нашите предложения за запълване на свободното време на гостите по време на престоя им в
град Казанлък, е посещения на следните обекти :










Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение

на Исторически музей „Искра“, гр.Казанлък
на Музей на Розата, гр.Казанлък
на копие “Тракийска гробница”
на гробница “Голяма Косматка - СЕВТ III“
на гробница “ Оструша “
на гробница “ Шушманец “
на гробница “ Хелвеция “
на гробница “Грифоните “
на храм-паметник “Шипка”

Заб. Таксите се заплащат на касите на обектите! На 01.01.2018г. няма да работят !!!
Тел. за информация относно обектите: 0889 40 48 50

