КОЛЕДА 2021
В ХОТЕЛ МАУНТИН ЛЕЙК
Пакет на човек за 3 нощувки, със закуска и празнична постна вечеря
на 24.12.2021
Двойна
стая

Апартамент
с 1 спалня

2 човека

2 човека

235 лв.

279 лв.

Апартамент
с 1 спалня и
кухненски бокс

Апартамент
с 2 спални

2 човека

4 човека

с 3 спални,
хол и кухня
6 човека

299 лв.

219 лв.

215 лв.

Мезонет

При повече от 3 нощувки се доплаща за всяка нощувка по :
Двойна
стая
2 човека

69 лв.

Апартамент
с 1 спалня

Апартамент
с 2 спални

2 човека

Апартамент
с 1 спалня и
кухненски бокс
2 човека

85 лв.

89 лв.

59 лв.

4 човека

Мезонет
с 3 спални,
хол и
кухня
6 човека
55 лв.

Пакетните цени са на човек в лева, отнасят се за редовните легла в
помещението и включват закуска на блок маса, празнична постна вечеря
на 24.12.2021г., ползване на басейн, римска парна баня, суха финландска
сауна, релакс легло, сателитна телевизия, безжичен интернет, безплатен
паркинг, всички такси и ДДС.
Цените са валидни от 23.12.2021 г. до 27.12.2022 г. включително, при
минимум престой от 3 нощувки.
Деца до 5.99 г. се настаняват безплатно.
Доплащане за деца от 6 до 11.99 г. на разтегателен диван – 15 лв.
Доплащане за възрастен на разтегателен диван – 30 лв.

Коледен куверт (по желание):
➢ Цена за възрастен – 59 лева - включва 5 степенно меню, ди джей
парти, фолклорна програма и Дядо Коледа.
➢ Цена за дете от 6 до 11.99 г. – 30 лева - включва отворен бар, детско
меню, забавна програма и подаръци;
➢ Деца до 5.99 години – безплатно

Условия за резервации и анулации:
Резервации се приемат на телефон 0888 77 44 64
на e-mail: hotel@mountainlake-bg.com
Резервациите се гарантират след внесен аванс от 50% и се потвърждават от
страна на хотела. Оставащата част от сумата трябва да бъде доплатена при
настаняване.
При ранни записвания в период до 01.11.2021 и внесен аванс от 50% от
общата сума до 15.11.2021 се предоставя отстъпка 10% от пакетните цени за
настаняване.

При отказана резервация 30 дни преди датата на пристигане, клиентът
дължи неустойка в размер на 20%.
При отказана резервация 14 дни преди датата на пристигане, клиентът
дължи неустойка в размер от 50 % за целия престой.

