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Хотел Бел Камен 4*
Радовиш
www. hotelbelkamen.com.mk

Ценовник
Цена за 1 особа
1720 денари со доручек
2150 денари со доручек и ручек (полупансион)
2500 денари со доручек,ручек и вечера (полн пансион)
Цена за двајца
2800 денари со доручек
3600 денари со доручек и вечера (полупа нсион)
4200 денари со доручек,руч ек и вечера (полн пансион)
Фамилијарна соба за 4 лица:
4760 денари со доручек
6120 денари со доручек и вечера (полупа нсион)
7140 денари со доручел,ручек и вечера (полн пансион)
** за деца од 0-6 години БЕСПЛ АТН О!!
** Сите гости кои престојуваат во хотелот на располагање покрај спортските
терени го имаат и СПА- Центар ( Сауна , , parna banja i topli lezalki) e besplatno
za hotelskite gosti, eventulna m asaza se doplaca.
За Хотелот
Хотелот располага со
12 двокреветни соби
3 фамилијарни
1 VIP Апа рт ман
Секоја соба располага со еден брачен кревет, или два единечни
кревета, едно помошно легло, комплетно опремена бања, мини бар, Т V,
WI-FI, и поглед кон планинската идила.
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РЕСТОР АН:
Ресторанот има капацитет од 160 гости. Главниот ресторант нуди лепеза на
гастрономски уживања кои се инспирирани од локалното национално
богатство на македонска кујна, со посебен акцент на користење на
производи од органско потекло кои се привилегија на планината
Плачковица.
Посебно сме горди на сопствените насади на еколошка аронија која ја
користиме во нашите специјалитет.
Хотелот располага со летна тераса со капацитет од 260 гости, опкружена
со букова шума, погодна за организирање на секаков вид на прослави и
забави.
СПОРТ & СПА Центар
СПА центарот нуди џ акузи, парна бања, финска са уна, масажи и козметички
третмани.
Ви нудиме физички и спортски активности на терените за
кошарка,тенис,фудбал и ГОЛФ, како и организирано планинарење и
велосипедизам по одбележани патеки низ планината Плачковица.
ЗА

''ПЛАЧКОВИЦ А' '

Една од најубавите планини во источниот дел на Република Македонија.
Припага на групата средно високи планини со највисок врв Лисец на
надморска висина од 1754м. Планината е поделена на два дела: источен и
западен. Западниот дел е понизок, со највиок врв Турте л, а на источниот
(повисокиот) дел се наогаат врвовите Лисец, Чупоно Брдо, Бел Камен и
Кара Тепе.
Бел Камен е трет по големина врв на планината Плачковица и се наога на
надморска висина од 1707м.
На падините под овој врв на растојание од 45 000 метри
квадратни,обиколен со богата густа букова и борова шума се простира и
хотелскиот комплекс БЕЛ КАМЕН на надморска висина од 1450 м.
Комплексот Бел Камен е идеален за вистински одмор и рекреација во секој
период од годината, бидејки се наога во предел кој изобилува со природни
убавини како шт о се високите карпи, флората и фа уната кои можат да се
сретнат само во оваа околина.

