ЗЛАТНИТЕ 60+
Настаняване от 1 юни до 21 юни 2020 вкл.
и от 7 септември до 30 септември вкл.

Албена

Брутни цени

Hotels

Room Type

Board

5-days

7-days

4**** Malibu

Double room

AI

68.00 лв на ден

65.00 лв на ден

4**** Laguna Garden

Double room

AI

68.00 лв на ден

65.00 лв на ден

4**** Laguna Mare

Double room

AI

67.00 лв на ден

64.00 лв на ден

4**** Sandy Beach

Double room

AI

67.00 лв на ден

64.00 лв на ден

3*** Dobrudzha

Double room no
AC, no bal

AI

57.00 лв на ден

55.00 лв на ден

Намаления:
1. Дете от 0 до 2 ненавършени години се настанява и изхранва безплатно.
2. Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено на допълнително легло в двойна стая с
двама пълноплащащи възрастни, се настанява и изхранва безплатно.
3. Един възрастен в стая, настанен с едно дете от 2 до 12 години, заплаща цена за
единично настаняване, а детето се настанява безплатно.
4. Един възрастен в стая, настанен с две деца от 2 до 12 години, заплаща цена за
единично настаняване, като първото дете заплаща 30% от цената за възрастен, а
второто е безплатно.
5. Настаняване на 2+2 в стая не се допуска.
6. Настаняване на 3-ти възрастен в стая не се допуска.
Цената включва:









Настаняване в двойна стая за 5 или 7 нощувки на съотвения пансион.
Фруктиера с ябълки в стаята еднократно при настаняване.
Ежедневно зареждане с бутилка минерална вода (1,5 л) в стаята.
За всички гости се полагат безплатни чадър и 2 шезлонга/стая на плажа на Албена (без
хотел Добруджа);
Наем на 2 велосипеда на стая за 1 час на ден с предварителна заявка на рецепция.
Безплатен Wi-Fi интернет.
Екскурзия или ползване на Спа пакет по избор на човек:
Застраховка, тур. данък, еко такса и 9% ДДС.
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Дегустация на вина
Насладете се на едно уникално преживяване с дегустация на вина, произведени за винарна
Албена, които ще Ви пренесат в един друг свят. Красивата местност Геранеа, където се
отглеждат нашите лозя, една необикновена дегустационна зала и много емоции. Потопете се
във ферия от аромати и вкусове, усетете полъха на бриза и всичко това – с чаша вино в ръка.
Опитайте специалната серия от биопродукти, създадени за утвърждаването на нашата Зелена
мисия – еко мед, натурални сокове и оцет собствено производство.
Офертата включва :
Дегустация на 3 вина – бяло, розе и червено. Почерпка.
Възможност за закупуване на продукти и вина с марка Албена.
Балчик – „Белият Град” + Текето
Посещение на дервишкия манастир Текето „Ак Язълъ Баба”, религиозен култов паметник от 16
в., считан за най-големия от този тип на Балканите. Тук се провежда единствен по рода си
международен фестивал по религиозна музика. Посещение на църквата „Успение
Богородично” , съхранила стенописи от 18 в.
Посещение на възрожденския комплекс и килийното училище в Балчик, свободно време .
Спа пакет “Wellnes Day Dream”




Парна баня или сауна – 1 час
Частичен масаж с ароматни масла – 15 мин.
Терапия за тяло с морски водорасли – 25 мин.

Условия:











Офертата е валидна за периода 1 Май – 21 Юни 2020 (incl.) за престой от 5 или 7 дни в
зависимост от избрания пакет;
Посочени са брутни и нетни цени в лева, на човек в двойна стая;
Доплащане за единично настаняване – 20 лв. на ден.;
Допълнителна нощувка извън пакета ще бъде таксувана според стандартните цени за
сезон 2021 за съответния хотел.
При настаняване за престой кратен на 5 или 7 дни са валидни пакетните цени съответно
за 5 и 7 дни.
Офертата е валидна при настаняване в стая на поне 1 възрастен на 60 навършени
години.
Заявяването на екскурзията и спа пакета става на рецепцията на съответния хотел 1 ден
по- рано.
Екскурзията ще се състои при записване на минимум 6 човека.
Спа пакета се ползва в Спа център Медика Албена в х-л Добруджа.
Доплащане на място за екскурзия, за деца до 11.99 години:
- Балчик – „Белият град” + Текето - 17 лв.

Важно: Не важат намаления за ранни записвания, акционери и Priority Club.
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