
ПАКЕТ НОВА ГОДИНА 22/23
30.12 – 02.01.2023

Нещо ново! Нещо незабравимо! Нещо различно!
Нова година в Ѕаnté. Не пропускайте възможността да празнувате и да се забавлявате в
най-новият 5* хотел във Велинград - Ѕаnté SPA Hotel. Приготвили сме Ви изобилие от
преживявания!

● Богата закуска и вечеря на блок маса.
● Празнична Новогодишна вечеря.
● Новогодишен брънч на 1-ви януари.
● Празнична програма с гост изпълнители и DJ парти в дните 30.12 – 01.01.2023.
● Детска целодневна анимация през всички дни на пакета.
● Безплатно зареждане на стаята с минерална вода, кафе еспресо, чай.
● Ползване на СПА център с голям минерален басейн с детска секция,

акватоничен и контрастни басейни, топло джакузи, солна стая, термална зона с
финландска суха сауна, билкова сауна, инфраред сауна до 50°, парна баня,
хамам, релакс зона, контрастни душове, шоково ведро, фитнес, Wi-Fi, паркинг
(според наличностите).

Възползвайте се от 10% отстъпка за ранни резервации до 31.10.2022. Резервирай на
0359 80 666 или на reservation@spahotelsante.com

Пакетът включва
● Настаняване в съответния тип помещение, за определения брой дни.
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● Богата закуска и вечеря.
● Празнична новогодишна вечеря.
● Новогодишен брънч на 1-ви януари.
● Празнична програма с гост изпълнители и DJ парти в дните 30.12 – 01.01.2023.
● Детска целодневна анимация през всички дни на пакета.
● Безплатно зареждане на стаята с минерална вода, кафе еспресо, чай.
● Ползване на СПА център с голям минерален басейн с детска секция,

акватоничен и контрастни басейни, топло джакузи, солна стая, термална зона с
финландска суха сауна, билкова сауна, инфраред сауна до 50°, парна баня,
хамам, релакс зона, контрастни душове, шоково ведро, фитнес, Wi-Fi, паркинг
(според наличностите).

● Туристическа такса, застраховка, 9 % ДДС.

Доплащания
● Деца до 11.99г се настаняват безплатно на допълнително легло
● Едно дете настанено с един възрастен в стая заплаща 50% от цената на

възрастен
● Две деца настанени с един възрастен в стая заплащат по 50% от цената на

възрастен
● Хотелът предоставя безплатно бебешка кошара след предварителна заявка
● Един възрастен настанен в стандартна или делукс стая заплаща 75% от цената

на помещението

Анулации
● За анулирани резервации до 15.11.2022 г – не се дължи неустойка.
● За анулирани резервации след 15.11.2022 се дължи неустойка в размер на

предплатения депозит от 50%.
● За анулирани резервации след 15.12.2022 се дължи неустойка 100% от стойността

на цялата резервация.

Условия за плащане
● За потвърждение на резервацията се изисква авансово плащане 50% до 5 дни

след потвърждение.
● Остатъчно плащане на цялата резервация до 15 дни преди датата на

настаняване.

*Хотелът си запазва правото на промени по пакета и програмата.
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