
Пакет 
„Home Office”

Гранд Хотел Велинград

~ Цена за 5 нощувки ~

Офертата важи за 2-ма души, настанени в съответното помещение.
Посочените цени са за 5 нощувки в съответния тип помещение.
Деца до 11.99 годишна възраст се настаняват безплатно с включени закуски и вечери.
За деца над 12 год. и трети възрастен се доплаща 300 лв. за целия пакет с включени закуски и 
вечери.
Пакетът не важи за официални празници.
Пакетът е валиден до 31.05.21 г. 

Тип стая Цена  

Двойна стандартна стая 650 лв.

Двойна стая Делукс 700 лв.

Двойна стая Гранд Делукс 800 лв.

Апартамент Джуниър 1300 лв.

Апартамент Делукс 1500 лв.

VIP апартамент 1800 лв.

COVID-19 коренно промени ежедневието ни, като ни затвори в къщи и 

апартаменти и ни ограничи от хубавите моменти в живота.

Социалната изолация ни лишава от основните ни нужди за работа, почивка и 

разнообразие.

Гранд хотел Велинград ви предлага алтернатива на еднообразието и изолацията!

THE BEST SPA HOTEL ON THE BALKANS 2019



THE BEST SPA HOTEL ON THE BALKANS 2019

Ние предлагаме решения и условия за ефикасна дистанционна работа:

Ø LAN  мрежа  с високоскоростен интернет
Ø Периферни офис устройства, като принтери, скенери и др. ще бъдат осигурявани безплатно в стаята 

на госта при поискване
Ø 24/7 IT поддръжка за настройки и проблеми 
Ø Куриерски услуги

Какво още включва цената:

Ø Нощувка със закуска и вечеря, застраховка и 9 % ДДС.
Ø 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.

Ø 8 вътрешни и външни басейна с топла минерална вода*
* Външните басейни работят в зависимост от метеорологичните условия и температури

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

Ø Безплатен безжичен интернет
Ø Сейф в стаята
Ø Паркинг
Ø Цената не включва туристическа такса в размер 1.64 лв. на човек на ден (вкл. и децата).

За резервации: 0887 883 802; 0884 770 387
e-mail: sales@grandhotelvelingrad.com

*Хотелът запазва правата си за промени по пакета. 
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