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Spa Hotel Rich 4*-Велинград

Ви овозможува луксузна атмосфера, професионална организација, врвна кујна, беспрекорна услуга, и 
е исклучително удобен за индивидуални и семејни посети, за викенд престој или за одмор во СПА 
главниот град на Балканот – Велинград.
Сместен во непосредна близина на центарот на градот, на прекрасна локација до градскиот парк.
Комплексот е целосно опремен со минерална вода.
Уникатна предност на СПА хотел Рич се еколошки чисти зеленчук и свежи месни производи од 
сопствено производство кои се користат за приготвянето на јадењата во двата ресторани на хотелот.
Спа Хотел Рич, номиниран од Бугарската Асоцијација за угостителство и угостителство за хотел бр 1 
на Бугарија за 2005, a од списанието Туризам и рекреација за хотел бр 1 за 2006 година.

цените се по СОБА на ден за период 01.08.2016-31.05.2017

сместување услуга недела - четврток петок и сабота капацитет

 DBL - стандард BB   62 €   74 € 2+0

 DBL - лукс BB   70 €   84 € 2+1

 DBL - де лукс BB   80 €   94 € 2+2

 APP - Henry BB   90 € 104 € 2+1

 APP - Meri lyn BB   90 € 104 € 2+1

 APP - Elizabeth (џакузи) BB 100 € 120 € 2+0

 APP – Louie (џакузи) BB 100 € 120 € 2+0

 APP - Rich BB 114 € 134 € 2+2

 APP - Diana BB 114 € 134 € 2+0

 APP - Victoria BB 126 € 150 € 4+0

 дополнително легло BB   16 €    18 €  
                                цените се во ЕУР се плаќа во денари 1 ЕУР = 62 МКД
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Во цената E вклучено:

•појадок

•користење на внатрешен и надворешен минерален базен со внатрешно и надворешно

•џакузи,сауна парк,инфрацрвена сауна,парна бања,емоционален туш,топли лежалки

•зона за релаксација,

•детско катче,

•безжичен интернет

•отворен паркинг

Во цената НЕ Е вклучено:

•патничко осигурување

•неспоманти услуги

•Туристичка Такса 1 Еур по лице на ден.

Напомена !

•Дете до 6 год, со 2 возрасни лица во соба - бесплатно

•Цените не се валидни за време на верски, национални празници
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