
 
THE BEST SPA HOTEL ON THE BALKANS 2019 

Пакет  

„Promo Grand Weekend” 

Гранд Хотел Велинград 
валиден за периода до 30.06.2020 г.  

 

Двойна стандартна стая – 188 лева 

Двойна стая делукс – 194 лева 

Двойна стая Гранд Делукс 220 лева 

Апартамент Джуниър – 290 лева 

Апартамент Делукс – 320 лева 

VIP апартамент – 350 лева 

 
 

Офертата не важи за официални празници! 

 Офертата е валидна за минимален престой от 2 нощувки ( петък и събота).  

 Посочените цени са за 1 нощувка в съответния тип помещение.  

 Деца с ненавършени 12 години се настаняват безплатно.  
 

КАКВО ОЩЕ ВКЛЮЧВА ЦЕНАТА: 

 Нощувка със закуска, застраховка и  9 % ДДС. 

 Безплатно ползване на СПА зоните в Гранд Spa & Wellness Център в Гранд хотел 
Велинград: 

Само гостите на Гранд хотел Велинград ще имат на разположение две отделни SPA 
зони:  
1. Единствената във Велинград SPA зона с контролиран достъп – САМО ЗА 
ВЪЗРАСТНИ Медицински център, масажни кабинети, тангентори, солна стая с 
халогенератор, финландска сауна, билкова сауна, парна баня, ледена стая, 
вулканична стая със солна пара, луксозен релакс с топли легла и лежанки и др.  
2. Изцяло обновена SPA зона със свободен достъп, който включва: • билкова парна 
баня, парна баня, солна баня, лакониум с топли лежанки и парна баня, кнайп 
пътека, финландска сауна, душове, нови съблекални и др.  
- 8 вътрешни и външни басейна с топла минерална вода* 

*Външните басейни работят в зависимост от метеорологичните условия и 
температури 

 Срещу допълнително заплащане Медицинският Център на Гранд Хотел 
Велинград предлага физиотерапевтични и балнео процедури с най-модерното 
оборудване и медицински преглед. 

 Единственият във Велинград Боулинг Бар  

 Пиано бар с жива музика 

 Безплатен безжичен интернет 

 Сейф в стаята 

 Паркинг 

 Цената не включва туристическа такса в размер 1.64 лв. на човек на ден (вкл. И 
децата) 

Доплащане:  
Възрастен на допълнително легло – 40 лв. на вечер на база нощувка със закуска 

  
 

 


