Великденска ваканция в хотел Kaliakra Palace, Златни
пясъци от 16.04. - 20.04.2020 г.
Подарете си една пълноценна почивка на брега на морето в Златни пясъци!
Модерният хотел Калиакра Палас, на първа линия ви очаква в периода 16.04. - 20.04.
вкл. за няколко дни релакс, спокойни разходки по морския бряг и възможност да
посетите десетки забележителности в рамките на един час път от Златни пясъци!
При минимум 3 нощувки на база All Inclusive в периода 16.04. - 20.04.2020 вкл.
• в двойна стая Стандарт парк:
- за един човек/ на вечер (при двойно настаняване) - за 119.00 лв.
- за един човек/ на вечер (самостоятелно настаняване) - за 179.00 лв.
• в стая Супериор с изглед море:
- за един човек/ на вечер (при двойно настаняване) - за 129.00 лв.
Офертата включва още:
• ползване на вътрешен басейн;
• ползване на мултифункционално игрище.
All inclusive програма:
Храни и напитки
Основни хранения:
(07:30-10:00) - Закуска;
(12:00-14:00) - Обяд;
(18:00-21:00) - Вечеря.
Всички основни хранения са в основен ресторант, на бюфет.
Празничен великденски обяд на 19 април с традиционен български великденски
козунак, боядисания яйца, празнични ястия.
(10:00-11:00) - късна закуска - континентален стил;
(14:00-16:00) - пица и спагети;
(16:00-17:00) - кафе, чай и дребни сладки;
Напитки:
(10:00-23:00) - разнообразни алкохолни напитки българско производство (български

бира, уиски, водка, джин, бренди), топли напитки, безалкохолни и газирани напитки
се предлагат безплатно на Лоби Бара.
По време на закуска, обяд и вечеря в основния ресторант се сервират безалкохолни
напитки, вино и бира.
Спортни, развлекателни програми и допълнителни услуги, включени в цената:
• Тенис на маса, фитнес, шах, дартс, мини футбол, волейбол, баскетбол;
• Безплатен WI-FI достъп в лобито на хотела и супериорните стаи.
За децата:
• Безплатно бебешко креватче в стаята;
• Детски столчета в ресторанта.
Допълнителни услуги срещу заплащане:
Интернет ъгъл, сейфове на рецепция, телефон, сауна, масаж, билярд, такси, рент а
кар, лекар, пране, химическо чистене, паркинг.
Повече за стаите:
• двойна стая Стандарт парк - индивидуален климатик, с мокет, теракот или
ламинат, балкон, телефон, мини хладилник, LCD телевизор, сателитна телевизия,
сешоар, баня-тоалет с душ кабина или вана, макс. настаняване 2+1, стаите са с
гледка към парка.
• двойна стая Супериор море - индивидуален климатик, по-големи като квадратура
от стандартните стаи, с обзавеждане и условия, отговарящи на 5-звезден стандарт,
с мокет, теракот или ламинат, балкон, телефон, мини хладилник, LCD телевизор,
сателитна телевизия, безплатен Wi-Fi достъп, сешоар, безплатен сейф в стаята,
условия за приготвяне на кафе и чай, баня-тоалет с душ кабина или вана, макс.
настаняване 2+2 или 3 възрастни.
Условия на офертата:





С предварителна резервация на е-мейл: kaliakrapalace@abv.bg и тел. 0886
167 054 / 088 66 99 835(Понеделник - Петък: 09:30 до 17:00ч).
Офертата включва още:
- ползване на вътрешен басейн;
Настаняване след 14 ч. В деня на настаняване първо изхранване – пица и
спагети (14-16ч), последно изхранване в деня на напускане – обяд.
Деца до 2 ненавършени години се настаняват безплатно на база пакета.
Намаления, платими на рецепция:
за деца от 2 до 12 ненавършени години:
- едно дете с двама възрастни се настанява безплатно на база пакета;





- за второ дете с двама възрастни се доплащат 50% от цената на възрастен
- за едно дете до 12 ненавършени години с един възрастен на редовно легло се
заплащат 50% от цената на възрастен;
Трети възрастен заплаща на рецепция 80% от стойността на нощувката.
Паркинг-15 лв. на ден, без възможност за резервация поради ограничена
наличност.
Домашни любимци не се допускат.

