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Apart-Hotel Medite 3+*-Сандански

Аpart-Hotel Medite е склоп на хотелот Медите Спа.Хотелот располага со апармани,студија и двокреветни соби 
.Во склоп на хотелот е сместен еден од најдобрите А'la Carte ресрторан.Гостите од Апарт Медите *** ги 
користат услугите и содржините на СПА Ресорт Медите **** (бесплатно) 

Редовни цени (за минимум 2 лица во соба)
Сместување Недела-Четврток Петок-Сабота

Стандард (2+0) 28€ 36€

Мал апартман (2+1) 38€ 54€

Голем апартман (4+1) 87€ 120€
Цените се во € за СОБА на ден, се плаќа во денарска противвредност 1 €= 62.00 мкд

Напомена:

• Дете до  4  години – бесплатно
• Дете 5-12  години – доплата  на  ден 10€ (  со  2  возрасни лица во соба  )
• Лице над  12 години -  доплата  на  ден 12€  
• Овие цени не  важат за :  национални,  верски празници,  манифестации….

Во цената е вклучено
•Ноќевање со п ојадок
•Паркинг
•СПА центар во склоп на  хотелот Medi te  Spa  4*
•Бесплатнен трансфер до  центарот на  градот (  према распоред )

Типови на соби:

Двокреветна соба (2+0)
Собите  се опремени со  фрижидер,  сателитска  ТВ,  клима,  купатило,  бања со  туш-кабина,  фен,  
телефон.  Во некои од собите  има можност за  сместување на  трет  човек на  дополнително легло. 
Бесплатно се  обезбедува  бебе  креветче  по  потреба .

Апартман (2 + 1)
Апарт хотел Медите  3*  располага  со  еднособни апартмани,  (спална+дневна) .  Апартманите  се 
опремени со  кујна ,  сателитска  ТВ,  клима,  купатило,  бања со  туш кабина,  фен,  телефон.
Можат да  бидат сместени 2 лица  на  редовни кревети  и трет  човек на  дополнително легло.  
Бесплатно се  обезбедува  бебе  креветче  по  потреба .
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Апартман (4 + 1)
Апарт хотел Медите  3*  има 3 апартмани,  кои  се  состојат  од две  спални,  пространа  дневна и 
тераса .  Апартманите  се  опремени со  кујна ,  сателитска  ТВ,  клима,  купатило,  бања со  душ-  кабина,  
фен,  телефон.  Можат да  бидат сместени 4 лица  на  редовни кревети  и петти човек на 
дополнително легло.  Бесплатно се  обезбедува  бебе  креветче  по  потреба .
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