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ХОТЕЛ ЛИОН БОРОВЕЦ
ЗИМЕН СЕЗОН 2018/2019
I.

ЦЕНИ НА РЕЦЕПЦИЯ ЗА СТАЯ в лева с включен ДДС:
НОВА
ВИСОК
МЕЖДИНЕН
ПЕРИОД

ТИП СТАИ
Двойна Разширена Стая
+1 в.-доп.легло

ГОДИНА
29.12. 04.01.

05.01. - 11.01.

15.12. - 28.12.
12.01. – 18.01.
26.01. - 22.02.

НИСЪК
01.12. – 14.12.
19.01. – 25.01.
23.02. – 31.03.

290
+75

210
+65

180
+65

160
+45

Единична Стая
290
175
135
125
Двойна Стандартна Стая
290
190
160
145
Фамилна Стая –
380
270
230
190
2д.+1доп.л.+1доп.л.
+95 +95
+65 +65
+45 +45
+45+45
Апартамент - наем
до 4+2 или 5 възр.
620
440
360
320
 Посочената цена е за стая и включва: ДДС, нощувка, закуска, туристическа такса,
туристическа застраховка, трансфер до пистите и обратно, ползване на басейн, фитнес и
ски гардероб за собствено оборудване.
 Доплащане за вечеря с включени напитки (вода, сок, вино и бира) – 30.00 лв. за
възрастен/15.00 лв. за дете.
 Хотелът разполага с 3 стаи пригодени за хора с физически увреждания и общи помещения
пригодени за същите.
 Максималното настаняване във Фамилна стая е 2 възрастни+ 2 деца или 3 възрастни.
 Максималното настаняване в Апартамент е 4 възрастни + 2 деца или 5 възрастни.
 Деца до 3.99 години се настаняват и изхранват безплатно, не ползват отделна услуга.
 Деца от 4 до 12 години:
 - при настаняване на допълнително легло - 50% намаление от цената за доп.легло.
 - при настаняване на редовно легло - 25% намаление от цената на редовното легло.
 Възрастен на допълнително легло заплаща упомената сума в зависимост от сезона.
 Доплащане за Коледна вечеря (не е задължително) – 80.00лв. за възрастен / 40.00лв. за
дете с включен ДДС.
 Доплащане за Новогодишна вечеря (задължително) – 150.00лв за възрастен / 75.00лв. за
дете с включен ДДС.
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