ХОТЕЛ СТАРА ПЛАНИНА***
Опис на хотелот: 146 сместувачки капацитети (10 соби и 37 апартмани), max 3 ката, 5 лифта, подземна гаража.
Опис на собитеe: када/туш, WC, фен, греење,телефон, сателитска LCD TV + радио, електронски сеф, сотераса или
француски балкон, работна маса , wi/fi интернет, соби за непушачи, баде мантил и папучи, мини бар (кој се наплаќа посебно).
Јавен простор, Гастрономија и конференциски сали: 5 конференциски сали, Ресторан“Balkan”, Ресторан „Gondola“, Лоби
бар со сончева тераса..
Wellness и Spa Centar: Wellness Spa и фитнес центар на 1000 m² со надворешен и внатрешен базен, релакс зона со лежалки,
теретана, финска сауна, турско купатило, хидромасажна када , козметички третмани и масажи.
Програм за деца: Игротека со професионална грижа за деца од 3 – 12 години.
Teen club – пинг –понг, флипери, билијар, пикадо и видео игри/терен за колективни спортови и игралиште за деца.
Паркинг во подземна гаража на хотелот- едно паркинг место по соба.
Во Хотелот се доплаќа:
Лоби бар, ресторан“Gondola”, сервис за перење, Spa и Beauty третмани,,Teen klub: пикадо, пинг-понг, флипери, билијарpikado, stoni
tenis, stoni fudbal, bilijar, чување на деца.
.

ЦЕНОВНИК 2021/2022
FIT цени/Сезона

All
inclusive
light

Min/max
Број на
возрасни
лица

Тип на соба

Двокреветна соба*

1/2

Двокреветна соба +
софа*

2/3

Супериор
двокреветна соба +
софа*

2/3

Јуниор апартман по
соба **

1/3

Фамилијарен
апартман по соба
**
Deluxe апартман по
соба
**
Доплата за
еднокреветна соба

1/4
1/2

A

B

C

D

17.12.2021-30.12.2021
01.12.2021-16.12.2021
05.03.2022-31.03.2022

22.01.2022-11.02.2022
19.02.2022-04.03.2022

08.01.2022-21.01.2022
12.02.2022-18.02.2022

31.12.2021-07.01.2022

73€

76€

86€

110€

81€

84€

91€

117€

94€

99€

107€

133€

249€

271€

286€

364€

306€

323€

349€

456€

317€

317€

317€

317€

1/1

30€

Доплата за краток престој од минимум престој е 10% (според расположливоста на места)
** Цените во двокреветна соба, двокреветна + софа и Супериор двокреветна се пресметани по лице по ноќ.
** Цените во Junior, Family и Deluxe апартманите се изразени по соба /по ноќ.

All Inclusive Light

Ценитѕе се изразени во Еур а плаќањето се врши исклучиво во денари.
Осигурување и туристичка такса не се вклучени во цената:
Туристичка такса : возрасни 1 еур по лице по ноќ, деца 7-14,9 плаќаат 0,5 еур , деца до 07год., не плаќаат.
Осигурување плаќаат сите гости и изнесува

Попуст за деца

По дете, во соба со двајца возрасни со полноплатежна сума:
Години

0 – 2,99 години

3 – 5,9 години

6 – 14,9 години

preko 15 godina(3.
osoba)

u%

100%

70%

50%

10%

** Едно возрасно лице со дете во двокреветна соба –не следува попуст за дете, т.е.детето плаќа полна цена.
** Деца до 03 год со едно возрасно во двокреветна соба –возрасен плаќа еднокреветна соба-дететео се сместува
бесплатно.

Дозволени се миленичиња (најмногу до 10кг).

Сместување со миленичиња е дозволен само во Superior sobi и Junior apartmanu
Цена 15еур впо милениче

Рани резервации 2021/2022- услов минимум престој :
•
•
•
•
•
✓

01.12.2021-16.12.2021 ( мин.престој 3 ноќи )
17.12.2021-30.12.2021 (мин.престој 5 ноќи )
22.01.2022-11.02.2022 ( мин.престој 5 ноќи )
19.02.2022-04.03.2022 (мин.престој 5 ноќи )
05.03.2022-31.03.2022 ( мин.престој 3 ноќи )

10% попуст за уплата до крајот на октомври (уплата од 15% при резервација)
5 % попуст за уплата до крајот на октомври ( uУплата од 15% при правење на резервација)

Минимален престој и смени:
Пријавување/
Одјавување
Од/До

MB = Minimalni
PON

UTO

SRI

31.12.2021-07.01.2022
08.01.2022-21.01.2022
12.02.2022-18.02.2022

CET

PET

SUB

NED

Dnevno

Boravak
MB

x

7

17.12.2021-30.12.2021
22.01.2022-11.02.2022
19.02.2022-04.03.2022

x

5

01.12.2021-16.12.2021
05.03.2022-31.03.2022

x

3

Доплата за краток престој од минималниот +10%

Во цената е вклучено:
➢ All Inclusive Light
All Inclusive богат појадок, ручек, разнолика вечера, вклучени пијалоци со оброците (локално вино, пиво, вода, безалкохолни
газирани и негазирани пијалоци)
➢ Wellness & Spa Centar
Внатрешен базен, фитнес центар, финска сауна, турско купатило, џакузи, хидромасажни тушви.
➢
Забава за деца во игротека:
Анимација на деца со возраст од 03 до 12години, атрактивен детски свет со игралиште, спортска забава, мини кино и шоѕ
програм.

Бесплатен wi/fi интернет во сите јавни простории и соби.
➢

Бесплатно користење на ски остава .

➢

Опрема за бебе: креветче и постелнина, грејач за шишенце, грејач за вода, кадичка

➢

Училиште за пливање за деца на возраст од 04 до 9,99 години, секој ден во утринските часови.

➢
•
•

Специјално за деца од 04 до 9,99 години за престој од мин.7 ноќи.:
Целодневен ski pas *
Групно училиште за скијање и ски опрема во период од 09-12h
Училиштето за скијање, опремата и ски пропусницата не важат на дена на пријавување (важата на денот на
одјавување)

Опис на собите
➢

68 двокреветни соби

➢

31 двокреветни соби со софа

➢

10 супериор соби

➢

27 Junior апартмани

➢

9 Family апартмани

➢

1 Deluxe апартман

. 30 m2, за 1-2 возрасни лица, со тераса или француски балкон, француски лежај 200Х200 или одвоени кревети 100Х200, LCD, сеф, телефон,
фен, wi/fi бесплатен интернет, купатило, баде мантил и папучи, мини бар со доплата.
35 m2, за 1-3 возрасни лица + 2 деца на софа, со тераса или француски балкон, француски лежај 200x200 или одвоени кревети 100x200,
софа 145x190, LCD, сеф, телефон, фен, wi/fi , бесплатен интернет , купатило, баде мантил , папучи , мини бар со доплата.
50 m2, за 1-3 возрасни лица или 2 ца возрасни +2 деца на софа, со тераса или француски лежај 200x200 на галерија, софа и дневен престој
145x190, 2 LCD -a, сеф, телефон, фен, wi/fi интернет бесплатно и 2 купатила, баде мантил и папучи, мини бар со доплата.
50 - 79 m2, апартман за 1-3 возрасни лица или 2 возрасни лица + 2 деца на софа, со тераса или француски балкон, француски лежај 200x200
во одвоена спална соба и софа 145x190 во дневната соба, 2 LCD -a, сеф , телефон, фен, wi/fi интернет бесплатен, купатило, баде мантил, и
папучи , нини бар со доплата.
99 m2, апартман на 2 нивоа со тераса или француски балкон, за 1-4 возрасни лица или 4 возрасни лица + 4 деца на 2 софи, 2 одвоени спални
соби, 2 француским лежаи 200Х200 , 2 софи 145Х190, 3 LCD -a, сеф , телефон, фен . wi/fi интернет, 2 купатила, балкон., баде мантил , паучи ,
мини бар со доплата..
116 m2,за 1-2 возрсани лица со голем балкон, француски лежај 200х200, дневен престој, , WC, 2 LCD -a, сеф , телефон, фен wi/fi, купатило со
хидромасажна када и туш кабина, “walk-in” гардеробер и кујна со посебен влез за персоналот, баде мантил, папуши, мини бар со доплата..

*За престој на повеќе лица во апартманите од пропишаниот се наплаќа 20 Еур по лице.

**За деца до 2,99 нема доплата во апартманите .
***Капацитетот на легла е фиксен, нема можност за додавање на помошно легло.

Отказна политика:
28-14 дена пред пријавување: 15%, 14 – 7 дена 50% , 7 до 1 ден: 75%, No-show или откажување на денот на
пријавување : 100%.

