
 

 

 

Цените са за двама, в лева с ДДС и включват: 
♥ Закуски и вечери 
♥ БОНУС: 2 броя масаж по избор на стая от нашите специални предложения (за целия престой) 
♥ БОНУС: 2 броя ваучери за ползване на тенис корт за 1 час (за целия престой) 
♥ БОНУС: 2 броя ваучери за наем на велосипед за 1 час (за целия престой)  
♥ 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 

♥ Ползването на SPA Центъра за лица под 14 години не е позволено 
♥ 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! 

 
 

 

 

 

НАСТАНЯВАНЕ  
СЪС ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ 

Цена пакет  
5 нощувки  

25.07 – 31.08.2019 

Цена пакет  
6 нощувки  

25.07 – 31.08.2019 

Цена пакет  
7 нощувки  

25.07 – 31.08.2019 
САМОСТОЯТЕЛНО  
В ДВОЙНА СТАЯ  635,00 лв. 762,00 лв. 833,00 лв. 

ДВОЙНА СТАЯ 870,00 лв. 1038,00 лв. 1204,00 лв. 
ДВОЙНА СТАЯ ПЛЮС без тераса 945,00 лв. 1128,00 лв. 1309,00 лв. 
ДВОЙНА СТАЯ ПЛЮС с тераса 995,00 лв. 1188,00 лв. 1379,00 лв. 
ФАМИЛНА СТАЯ  1230,00 лв. 1470,00 лв. 1708,00 лв. 
АПАРТАМЕНТ ДВУСТАЕН de LUXE 1435,00 лв. 1716,00 лв. 1995,00 лв. 
VIP АПАРТАМЕНТ ТРИСТАЕН 1730,00 лв. 2070,00 лв. 2408,00 лв. 
ПРЕХОДНИ СТАИ 1520,00 лв. 1818,00 лв. 2114,00 лв. 

Възраст Цена на вечер HB 
0 – 6.99  Безлатно 

От 7 – 11.99 год. 35,00 лв. 
Над 12 год. 70,00 лв. 

Пакет Лято 2019 

 
Резервациите се считат за гарантирани след заплащане на аванс в размер на 50% в 

седемдневен срок след приемането им от хотела. Анулации без неустойки – до 7 
дни 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  

Е - mail: reception@aquatonik.com  
 



 

 

 

Бонус SPA програма /само за възрастни/ 

Моля, изберете Вашата процедура от 
следните възможности: 

 

♥ Ароматен пилинг на цяло тяло с аромат 
на кокос – 30 минути 
♥ Камбоджански масаж – 30 минути 
♥ Енергиен масаж на гръб с вулканични 
камъни 
♥ Козметичен масаж и маска на лице с 
вино, роза или шоколад – 30 минути 
♥ Апаратен лимфен дренаж на долни 
крайници и корем – 30 минути 
♥ Спортен масаж на гръб с бамбукови 
пръчки – 30 минути 
♥ Полинезийски SPA масаж на гръб – 30 
минути 

 
ОЧАКВАМЕ ВИ! 

SPA Лято 2019 


