
 

 Коледни празници 2021  

 

Посрещнете Бъдни Вечер и Коледа в 

най-добрия СПА хотел на Балканите за 2019 

 

MarryChristmas 



  

MarryChristmas 

Запознайте се и с нашата Празнична Оферта 

за  4  дни в Гранд Хотел Велинград 24.12-29.12.2021 

 

Тип помещение 
Три нощувки 

Четири нощувки 

Стандартна стая  900.00 1200.00 

Делукс стая  1000.00 1350.00 

Делукс стая 2021 1100.00 1450.00 

Гранд Делукс стая  1200.00 1600.00 

Джуниър Апартамент 1500.00 2000.00 

Делукс Апартамент  1800.00 2400.00 

ВИП Апартамент  2100.00 2800.00 

 

~ Офертата включва ~ 

Съответния брой  нощувки със закуски, богати вечери на блок маса, 

традиционна вечеря на Бъдни вечер с постни ястия , празнична вечеря, забавна 

музикална програма, коледен обяд на 25.12.2021.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 и разбира се 

подаръци за всички гости на хотела . 
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Само гостите на Гранд хотел Велинград ще имат на разположение 

две 

отделни SPA зони:  

 - Обща със свободен достъп за всички гости на хотела.  
 Предлага - 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 

 

 - Единствената във Велинград SPA зона с контролиран достъп – 

САМО 

ЗА ВЪЗРАСТНИ без достъп на деца! 

Предлага - 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. 

 

Медицински център  

Оборудван с последно поколение апаратура  

Предлага лекарски преглед и балнео и физиотерапевтични процедури  

 

Ново изграден модерен и добре оборудван фитнес център. 

 

Обновен и реновиран боулинг с нов Bar&Diner  
 

Пиано бар с жива музика и DJ* 
- Възможни са Covid-19 ограничения 

 

 Детска анимация 
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Доплащания : 
 
Деца до 11.99 се настаняват безплатно  
 
Деца на 12.00 г и трети възрастен доплащат 150.00 лв. на ден ! 
 

Резервации и Анулации /Cancellation Policy/ 
 

» При резервация се изисква се заплащане на  депозит в размер на 10% от 

стойността на 

Пакета. 

Свободно анулиране на резервацията с възстановяване на депозита до 30.11.2021. 

 

За гостите, които не анулират и желаят потвърждаване и гарантиране на 

резервацията се изисква заплащане на допълнителен гаранционен депозит от 

30% до 30.11.2021. 

Окончателно плащане в края на пакета при напускане! 

 

» Незаплащането на депозита за  резервацията в посочения срок 

автоматично анулира резервацията!! 

 

За Анулации на резервации след 30.11.2021 г. заплатеният депозит не се 

възстановява! 

 

COVID-19 ограничения: 
- В случай на налагане на ограничения за забавните новогодишни програми, 

цената на пакета се намалява с 40%. 
- В случай на забрана за работа хотелът ще възстанови на гостите с резервация 

цялата платена сума по пакета.  
 
 

Хотелът запазва правата си за промени по пакета 

 
 

 
*Хотелът запазва правата си за промени по пакета. 

 


