
     Промоционален делничен пакет "Relax" 
за дните от Неделя до Четвъртък 

 

 
Цените са за двама, в лева с ДДС и включват: 
 Закуски  
 Вечери /при настаняване на база HB/   
 Безплатен SPA пакет: (Забранява се ползването само на SPA Центъра на лица под 14 год.) 
 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, 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! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Политика при преждевременно напускане: 
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:  

02.01.2021 – 23.12.2021 
Цените не са валидни по време на национални и религиозни празници. 

 
 
 
 

ВИД ПОМЕЩЕНИЕ Цена на вечер за двама HB 
пакет 1 нощувка 

Цена на вечер за двама BB 
пакет 1 нощувка 

СИНГЪЛ 118.00 лв. 95.00 лв. 
ДВОЙНА СТАЯ 160.00 лв. 130.00 лв. 

ДВОЙНА СТАЯ ПЛЮС БЕЗ ТЕРАСА 170.00 лв. 150.00 лв. 
ДВОЙНА СТАЯ ПЛЮС С ТЕРАСА 180.00 лв. 160.00 лв. 

   
ПРЕХОДНИ СТАИ 281.00 лв. 250.00 лв. 
ФАМИЛНА СТАЯ 221.00 лв. 190.00 лв. 

АПАРТАМЕНТ ДВУСТАЕН De Lux 261.00 лв. 225.00 лв. 
VIP АПАРТАМЕНТ ТРИСТАЕН 331.00 лв. 285.00 лв. 

Възраст BB HB 

от 0 до 6.99 Безплатно Безплатно 

от 7 до 11.99 25.00 лв. 35.00 лв. 

над 12 55.00 лв. 70.00 лв. 


