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Spa Villas Medite 5*-Сандански

Медите  Ресорт  СПА,  изграден  на  местото  на  поранешната  ботаничка  градина  во  најужниот  и  сончев  
дел  на  Бугарија  -  Сандански .  Местоположба  со  прекрасен  панорамски  поглед  на  градот  и  Пирин 
планина.  Медите  Ресорт  СПА  хотел  располага  со :стандардни  и  луксузни  соби ,  студиа  и  луксузни  
апартмани.  На  територијата  на  комплексот  се  наоѓаат  три  ресторани  кои  нудат  медитеранска  и  
европска  кујна ,  летна  бавча.  Комплексот  располага  со  конференциска  сала  со  200  места  и  со  целосна  
техничка  опрема  -  идеално  место  за  бизнис  состаноци,  семинари,  настани  и  прослави .  На  
располагање  на  нашите  гости  се  надворешени  и  внатрешен  минерален  базен ,  бар ,  спа  центар ,  тениско 
игралиште,  игралиште за  мини фудбал,  еко  и велосипедска  патека  за  љубителите  на  еко  
Medite  Spa Vi l las -се  луксузни  сместување  дел  од  хотелите  Medi te  5* ,луксузeн  одмор или  викенд во 
"Малдивските  куќи"  (  8  луксузни  вили ) .
Се наоѓаат  во  дворот  на  комплексот  до  детскиот  базен ,  секоја  од  нив со  по  една  или  две  спални, 
 дневна соба  со  кујна ,  базен  со  минерална  вода и  зона за  релаксација ,  сопствено  џакузи  пред  секоја  
вила (со  минерална  топла  вода)  .

Цени:

190 евра НАЕМ на вила на ден,
услуга  -  ноќевање со појадок,  (  сместување минимум за две лица )

26 евра на ден,  доплата за секој возрасен
Деца до 2 г бесплатно сместување со двајца возрасни

Деца од 2-12 г  плаќаат по  12 евра (при сместување со двајца возрасни)

Цените вклучуваат:
• Појадок  по  избор на  блок  маса  во  ресторан  Медите или  рум  сервис
• Неограничена  количина  пијалоци:
• Кафе  и чај
• Мини бар
• Вина -  бели  и  црвени
• Овошје  -  при  пристигнување
• Затворен  базен  со  минерална  вода (во  хотел  Медите)
• Отворени 2  базени  со  слатка  вода
• Отворен  детски  базен  со  слатка  вода
• Надворешно  топло џакузи
• Сауна  парк ,
• Фитнес,
• Зона за  релаксација
• Крпи,  лежалки,  бањарки,  папучи
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• Комплет  козметички сет  за  бања  (шампон,  гел  за  туширање,  балсам,  сапун ,  четка  и  паста  за 
заби ,  соли  за  капење,  чешел)

• Луксузна  дневна  соба со  софа и  комплетно опремена  кујна
• Користење  на  wi - f i  интернет  и кабелска  /  дигитална телевизија
• Климатизација
• Секојдневно чистење
• Шатл до  градот  (  према  распоред  )

ВИЛА 01
Секоја  вила  има  дневна  соба  со  удобен  и луксузен  диван .

Секоја  вила има самостојно  надворешно џакузи  со  минерална  топла вода.  Вилите 5  и  6  имаат 
заедничко џакузи .

Просторот  каде  се  наоѓаат  вилите има бројни  катчиња за  седење  на  отворено,  базен  со  минарлана 
вода на  отворено само  за  вилната  зона,  лежалки,  бар  басен .

плазма  телевизор
Можност  за  детско креветче

2 спални
кабловска  телевизија

туш кабина
површина:  65  м2

ВИЛА 02
Секоја  вила  има  дневна  соба  со  удобен  и луксузен  диван .

Секоја  вила има самостојно  надворешно џакузи  со  минерална  топла вода.  Вилите 5  и  6  имаат 
заедничко џакузи .

Просторот  каде  се  наоѓаат  вилите има бројни  катчиња за  седење  на  отворено,  базен  со  минарлана 
вода на  отворено само  за  вилната  зона,  лежалки,  бар  басен .

Плазма  телевизор
Можност  за  детско креветче

3 спални
Кабловска  телевизија

Бања  туш  кабина
Површина:  68  м2

 
ВИЛА 03

Секоја  вила  има  дневна  соба  со  удобен  и луксузен  диван .
Секоја  вила има самостојно  надворешно џакузи  со  минерална  топла вода.  Вилите 5  и  6  имаат 

заедничко џакузи .
Просторот  каде  се  наоѓаат  вилите има бројни  катчиња за  седење  на  отворено,  базен  со  минарлана 

вода на  отворено само  за  вилната  зона,  лежалки,  бар  басен .
Плазма  телевизор

Можност  за  детско креветче
2 спални

Кабловска  телевизија
Бања  туш  кабина
Површина:  52  м2

 
ВИЛА 04

Секоја  вила  има  дневна  соба  со  удобен  и луксузен  диван .
Секоја  вила има самостојно  надворешно џакузи  со  минерална  топла вода.  Вилите 5  и  6  имаат 

заедничко џакузи .
Просторот  каде  се  наоѓаат  вилите има бројни  катчиња за  седење  на  отворено,  базен  со  минарлана 

вода на  отворено само  за  вилната  зона,  лежалки,  бар  басен .
Плазма  телевизор

Можност  за  детско креветче
2 спални

Кабловска  телевизија
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Бања  туш  кабина
Површина:  52  м2

ВИЛА 05
Секоја  вила  има  дневна  соба  со  удобен  и луксузен  диван .

Секоја  вила има самостојно  надворешно џакузи  со  минерална  топла вода.  Вилите 5  и  6  имаат 
заедничко џакузи .

Просторот  каде  се  наоѓаат  вилите има бројни  катчиња за  седење  на  отворено,  базен  со  минарлана 
вода на  отворено само  за  вилната  зона,  лежалки,  бар  басен .

Плазма  телевизор
Можност  за  детско креветче

1 спална
Кабловска  телевизија

Бања  туш  кабина
Површина:  50  м2

 
ВИЛА 06

Секоја  вила  има  дневна  соба  со  удобен  и луксузен  диван .
Секоја  вила има самостојно  надворешно џакузи  со  минерална  топла вода.  Вилите 5  и  6  имаат 

заедничко џакузи .
Просторот  каде  се  наоѓаат  вилите има бројни  катчиња за  седење  на  отворено,  базен  со  минарлана 

вода на  отворено само  за  вилната  зона,  лежалки,  бар  басен .
Плазма  телевизор

Можност  за  детско креветче
1 спална

Кабловска  телевизија
Бања  туш  кабина
Површина:  50  м2

 
ВИЛА 07

Секоја  вила  има  дневна  соба  со  удобен  и луксузен  диван .
Секоја  вила има самостојно  надворешно џакузи  со  минерална  топла вода.  Вилите 5  и  6  имаат 

заедничко џакузи .
Просторот  каде  се  наоѓаат  вилите има бројни  катчиња за  седење  на  отворено,  базен  со  минарлана 

вода на  отворено само  за  вилната  зона,  лежалки,  бар  басен .
Плазма  телевизор

Можност  за  детско креветче
2 спални

Кабловска  телевизија
Бања  туш  кабина
Површина:  52  м2

 
ВИЛА 08

Секоја  вила  има  дневна  соба  со  удобен  и луксузен  диван .
Секоја  вила има самостојно  надворешно џакузи  со  минерална  топла вода.  Вилите 5  и  6  имаат 

заедничко џакузи .
Просторот  каде  се  наоѓаат  вилите има бројни  катчиња за  седење  на  отворено,  базен  со  минарлана 

вода на  отворено само  за  вилната  зона,  лежалки,  бар  басен .
Плазма  телевизор

Можност  за  детско креветче
3 спални

Кабловска  телевизија
Бања  туш  кабина
Површина:  66  м2
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