НОВ СПА
ЦЕНТЪР

Специална оферта за апартаменти с до 40% отстъпка в Кемпински Хотел Гранд Арена Банско
Насладете се на есенна семейна ваканция на планина и се потопете в комфорта на нашите просторни апартаменти на много по-атрактивна цена.
Възползвайте се от специалното ни сезонно предложение с до 40% отстъпка за настаняване в апартаменти с неустоими кулинарни предложения,
безплатно настаняване на деца и още много допълнителни бонуси.
Офертата включва:
Изключителна закуска на бюфет с над 100 разнообразни компонента
Безплатна вечеря, приготвена със свежи местни продукти от опитния кулинарен екип на награждавания Главен готвач Тревор Портели
Деца под 12 години се настаняват безплатно, имат достъп до Детски кът с аниматор, грижещ се за тях
Безплатен достъп до напълно обновения Kempinski The Spa с уникални за България термални съоръжения, включващи Финландска сауна, билкова сауна,
санариум, инфрачервена кабина, приключенски душове, зона за дълбок дигитален релакс, дизайнерска арома парна баня, лакониум, леден фонтан,
уникална снежна стая, вътрешно и външно джакузи, 1 вътрешен и 1 външен басейн
20% отстъпка на всички спа процедури от неделя до четвъртък включително
Безплатен достъп до денонощен фитнес център, оборудван с последна техника от Technogym
Безплатен безжичен интернет
Безплатно кафе и чай от минибара в апартамента

EUR 95 EUR вместо EUR 155 за Джуниър апартамент
(едностаен апартамент с кът за сядане с максимум капацитет 3 възрастни)
EUR 150 вместо EUR 215 за Делукс апартамент
(апартамент със спалня и дневна, с максимум капацитет 2 възрастни и 2 деца или 3 възрастни)
EUR 205 вместо EUR 290 за Алпийски апартамент
(апартамент със спалня, дневна, баня със сауна и джакузи, с максимум капацитет 2 възрастни и 2 деца или 3 възрастни)
Горепосочените цени са на апартамент на вечер за единично или двойно настаняване за минимален престой от 2 нощувки от неделя до четвъртък включително, с включено 9% ДДС, без включена
курортна такса от EUR 0,67 на човек на ден. Офертата е валидна за нови резервации при запитване и според заетост за лимитиран брой апартаменти за периода 25 септември – 30 ноември 2018г.
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