Ценоразпис
Премиум апартамент
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Спалня и две единични легла ИЛИ спалня и диван
Телевизор, баня и тоалетна

Стандартен апартамент

160 лв.

Двойна стая премиум

100 лв.

Спалня и две единични легла
Телевизор, баня и тоалетна

Две единични легла
Телевизор, баня и тоалетна

Двойна стая стандарт

70 лв.

Тройна стая премиум

120 лв.

Тройна стая стандарт

90 лв.

Две единични легла
Обща баня и тоалетна

Едно двуетажно и едно единично легло
Телевизор, баня и тоалетна

Едно двуетажно и едно единично легло
Обща баня и тоалетна

Четворна стая
•
•

•
•
*
*

180 лв.

120 лв.

Едно двуетажно и две единични легла ИЛИ две двуетажни легла
Телевизор, баня и тоалетна

Общи спални помещения
Единични и двуетажни легла
Обща баня и тоалетна

25 лв. / човек

Всички цени са с включено ДДС
Двойни, тройни стаи и апартаменти със собствена баня и тоалетна са с включена закуска

Price list
Premium apartment
•
•

•
•

•
•

•
•

180 lv.

Double bed and two single beds OR double bed and sofa
ТV and bathroom

Standard apartment

160 lv.

Double bedroom premium

100 lv.

Double bedroom standard

70 lv.

Double bed and two single beds
ТV and bathroom

Two single beds
ТV and bathroom

Two single beds
Shared bathroom and toilet

120 lv.

Triple bedroom premium
•
•

•
•

•
•

Double deck bed and one single bed
TV and bathroom

Triple bedroom standard

90 lv.

Double deck bed and one single bed
Shared bathroom and toilet

Four people bedroom

Double deck bed and two single beds OR two double deck beds
TV and bathroom

Shared bedrooms

120 lv.

25 lv. / person

•
•

Single and double deck beds
Shared bathroom and toilet

*
*

All prices include VAT
Double, triple bedrooms and apartments with own bathroom have a breakfast included in the price

