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 Новогодишни празници 
2020 / 2021 

Посрещнете 2021 година в 

„Най-добрия СПА хотел на Балканите за 2019“ 

 

Happy New Year 
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Само гостите на Гранд хотел Велинград ще имат на разположение две 
отделни SPA зони:  
 

» 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 лежанкии др.  

 
» 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.  
~ Два вътрешни минерални басейни – детски и полуолимпийски за 
възрастни  
~ Два вътрешни термални мини басейни с хидромасажни джетове 
~ Един топъл външен басейн с течаща топла минерална вода 

        ~ Балнео и физиотерапия в медицинския център на хотела 
  

» Единственият във Велинград Боулинг с Бар   
 

» Пиано бар с банда от 5 човека + Диджей  
 

» Детска анимация 
 

» Нашите блок маси са щедри и пълни с изискана храна. Редовните 
ни гости знаят “Грандът” не пести! 

 
» Комфортът на Вашата почивка е гарантиран от матраците Magniflex на 

нашите луксозни  легла. 
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Тип Помещение  4 Нощувки от 

29.12.2020  

Двойна Стандартна стая 35м 2 ма на редовно легло 2555 

Двойна Стандартна стая 2+1 на допълнително легло 2685 
Двойна Стандартна стая 2+2 на допълнително легло 2820 

Двойна Делукс стая 35м2 2 ма на редовно легло 2640 

Двойна Делуск стая  2+1 на допълнително легло 2775 

Двойна Делукс стая  2+2 на допълнително легло 2905 

Гранд Делукс стая 45 м2 ма на редовно легло 2775 

Гранд Делукс стая 2+1 на допълнително легло 2905 

Гранд Делукс стая 2+2 на допълнително легло 3040 
Джуниър Апартамент 55 м2  2+2 на допълнително 
легло 3410 

Делукс Апартамент 65 м2 2+2 на допълнително легло 3960 

ВИП Апартамент  95 м2 2+3 на допълнителни легла 4620 
Президентски апартамент с две спални   120м2 6600 

 
 
 
 
* Цените са за помещение и при спазване на опциите за максимално 
настаняване. 
* Цените са окончателни и няма доплащания за деца и трети възрастен на 
допълнителните легла. 
* Деца до 2 години не се таксуват и не участват при определяне вида на 
настаняване!!! 
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В цената са включени: 
 
4 нощувки със закуски, богати  вечери на блок маса новогодишна празнична 
вечеря, шампанско, забавна музикална програма, новогодишен брънч на 1-ви, 
безплатно ползване на двете СПА зони и басейни, безплатен вход за Пиано бара на 
хотела за всички дни от  Вашият престой, детска анимация за най-малките гости на 
хотела.  
 

» 29.12.2020 Десислава (ресторант) 
» 29.12.2020 Мария Илиева ( Пиано бар Луис ) 
» 30.12.2020 Любо Киров (ресторант) 
» 31.12.2020 Николина Чакърдъкова и Христо Гърбов (ресторант) 
» 01.01.2021 Танцово Шоу Елика (ресторант) 

 
 
Резервации и Анулации /Cancellation Policy/ 
 

» В една по-различна за всички нас година, ние предлагаме на нашите гости 
нов и различен начин за потвърждение на резервациите си за пакет Нова 
година . 

 
» Гарантиране на резервацията  чрез депозит в размер на 25% от стойността на 

пакета до 10.11.2020 ,  до  01.12.2020 се изисква допълнително гарантиране 
на резервацията  в размер на 15% от цената на пакета  , доплащането се 
извършва на място в хотела при настаняване . 

 
» Незаплащането на гарантиране на резервацията  в посочения срок 

автоматично анулира резервацията. 
 

» Анулиране на резервацията : 
Свободно анулиране с възстановяване на гарантирането на резервацията без 
заплащане на неустойка до 30.11.2020 г.  
За анулации на резервации след  30.11.2020 г. авансът не се възстановява  
 

» Авансови плащания по резервации направени след  30.11.2020 г. при 
анулация са невъзстановими. 
 
 
 

*Хотелът запазва правата си по промени на програмата 
 
 

 


