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СПА УИКЕНД В
МЕДИКЪЛ СПА ХОТЕЛ СТРИМОН ГАРДЪН -20%

Деца до 6 г. се настаняват безплатно на допълнително легло в стая на двама възрастни на
база полупансион НВ

Посочените цени са за помещение и включват:
Настаняване за в съответния тип помещение

Две нощувки с включени богати закуски и вечери на блок маса
За най-малките ни гости разполагаме и с детска стая за игри, която ги очаква от сутрин до вечер
Стримон Гардън ваучер за 15% отстъпка от цената на всички терапии от нашето СПА меню

SPA & Wellness
Солен закрит минерален басейн, Римска баня, Финландска сауна, инфрачервена сауна, парна баня, контрастен

басейн, топла релакс пейка, релакс зона с топли лежанки
Фитнес зала

Паркинг и Wi-Fi
Туристическа застраховка

ДДС 9%

Туристически данък се начислява допълнително в размер на 0.70 лв.
на човек за нощувка

Условия за плащане и анулации:
Плащане в размер на 50% от общата сума в срок до 3 дни от потвърждаване на резервацията,

доплащане на остатъка от сумата на рецепция в края на престоя
За анулации, направени в период по-малък от 7 дни, преди датата на настаняване,

се удържа 50% неустойка

Офертата е валидна в периода 15.07.2022 г. – 31.08.2022 г.

Притежателите на клубни карти „Стримон Гардън“ и „Белчин Гардън“ не ползват
отстъпка от пакетните цени

Тип помещение
Пакет 2 нощувки

на база
полупансион НВ

Двама възрастни в
ДВОЙНА СТАЯ ДЕЛУКС

544.00 лв. 435.20лв.

Двама възрастни с дете от 6 г. до 14 г. на допълнително легло в
ДВОЙНА СТАЯ ДЕЛУКС

632.00 лв. 505.60лв.

Двама възрастни с трети възрастен на допълнително легло в
ДВОЙНА СТАЯ ДЕЛУКС

680.00 лв. 544.00лв.

Двама възрастни в
СУИТ ЕКЗЕКЮТИВ илиМЕЗОНЕТ ДЕЛУКС

640.00 лв. 512.00лв.

Двама възрастни с две деца от 6 г. до 14 г. във
ФАМИЛЕН АПАРТАМЕНТ

896.00 лв. 716.80лв.


