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Park Hotel & Spa Maxi 5*-Велинград

Локација:
Комплекс Макси Хотел & СПА е лоциран во  грдадот Велинград опкружен со  прекрасната борова 
шума

Хотел:
На располагање на гостите се ресторан, таверна-винарија, Спа центар со финска сауна, руска бања, 
сауна, тепидариум, парна бања, амам, 2 отворени и 1 затворен базен со минерална вода од сопствен 
извор, 3 топила, 2 кабинети за масажа , 4 ВИП масажа простории, фитнес центар, билијард, тенис, 
одбојка, мини голф, пинг понг, детски центар, конференциски центар, отворен паркинг.

Сместување:
112 луксузни соби, сите со квадратура 52 м2 со софа, опремени со телевизор со кабловски програми, 
телефон, минибар, бања со када, туш кабина, мијалник, фен, бањарки.
Собите се со капацитет минимум 2 возрасни, максимум 2 возрасни + 2 деца или 3 возрасни.

цената е за СОБА на ден

сместување услуга недела - четврток петок и сабота

SGL лукс BB 62 € 92 €

DBL лукс BB 94 € 134 €
цените се во ЕУР се плаќа во денари 1 ЕУР = 62 МКД

Во цената е вклучено:

•ноќевање со појадок

•интернет

•паркинг

•внатрешен базен (со минеранла вода),базен со сол од Мртво море,базен Водни ефекти

•надворешен минерален базен,надворешно џакузи

•3 минерални топила
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•финска сауна,руска сауна

•парна бања

•тепидариум

•сала за релакс

•фитнес центар

•еко патека

Услови / попусти / доплати:

•Прво дете до 12 г, во соба со 2 возрасни лица - бесплатно

•Второ дете до 12 г, со 2 возрасни лица во соба - 28 еур на ден

•Сместување ( прв ден ) е по 14;00 часот

•Напуштање на собите ( последен ден ) до 12;00

•При користење на соба во преиод 12-18;00 час се доплаќа 50% од цената на 1 ноќевање

•Промо цените не се валидни за време на верски и национални празници или манифестации

•При користење на соба по 18;00 часот се плаќа редовна цена

•Туристичка такса 1 Еур по лице од ден.
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