INEX

3216-389

ЗИМА БОРОВЕЦ 2020/2021
HOTEL FESTA WINTER PALACE 5*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -10% за уплати до 31.10.2020. Попустот се пресметува на основната цена. Промени не се
дозволени за сите резервации направени со ЕБ!
2) 7=6 за престој во период 01.12-20.12.2020 & 08.01-12.02.2021 & 07.03-09.04.2021. Гратис
ноќевањата се калкулираат по пониска сезона. Попустите НЕ се комбинираат и истите се валидни
после ЕБ!
Во цената е вклучено:
Користење на базен , фитнес, сауна, парна бања,релакс зона,контраст туш.
Во цената НЕ е вклучено:
Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 за деца ( 2-12г.)
Доплата за Новогодишна вечера (задолжителна) 80€ / возрасен, 40€ / дете
Доплата за Божиќна вечера ( задолжителна ) на 25.12.2020, 35€ / возрaсен , 15€ / дете
Минимум престој 5 ноќевања во периодот 31.12.-02.01.2021
Минимум престој 3 ноќевања за цел период
Максимален број на лица: DBL (2+1) , Junior Suite (2+2), Standard Suite (2+2)

HOTEL BOROVETS HILLS 5*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -5% за уплати до 30.11.2020. Попустот се пресметува на основната цена.
2) 7=6 за престој во период 17.01-06.02.2021 & 28.02-30.04.2021. Гратис ноќевањата се
калкулираат по пониска сезона. Попустите НЕ се комбинираат.
Во цената е вклучено :
користење на базен , џакузи, сауна, парна бања, фитнес,интернет, паркинг, сеф.
Во цената НЕ е вклучено:
Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 за деца ( 2-12г.)
Доплата за Новогодишна вечера (задолжителна) 80€ / возрасен, 35€ / дете (4-12 г.)
Максимален број на лица: DBL (2+1) , STUDIO (2+2), APARTMNA (2+2), APARTMAN lux (4+2)

HOTEL FESTA CHAMKORIA

4*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -10% за уплати до 31.10.2020. Попустот се пресметува на основната цена. Промени не се
дозволени за сите резервации направени со ЕБ!
2) 7=6 за престој во период 01.12-20.12.2020 & 08.01-12.02.2021 & 07.03-09.04.2021 Гратис
ноќевањата се калкулираат по пониска сезона. Попустите НЕ се комбинираат и истите се валидни
после ЕБ!
Во цената е вклучено:
Kористење на базен , сауна, парна бања, фитнес, транспорт до гондола, интернет и паркинг.
Во цената НЕ е вклучено:
Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 за деца ( 2-12г.)
Доплата за Новогодишна вечера ( задолжителна) 50 € / возрасен, 25 € / дете
Доплата за Божиќна вечера ( задолжителна 25.12) 25 € / возрaсен , 12 € / дете
Минимум престој 5 ноќевања во периодот 31.12.-02.01.2021
Минимум престој 3 ноќевања за цел период
Максимален број на лица: DBL (2+0), JUNIOR SUITE 1 спална (2+2), STANDARD SUITE (2+2)
HOTEL RADINAS WAY 4*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ
1) -15% за уплати до 31.10.2020, -10% за уплати до 30.11.2020.
2) 7=6,10=9,14=12 за престој во период 01.12.-27.12.2020 и 22.02-31.03.2021.
Гратис ноќевањата се калкулираат по пониска сезона. Попустите се комбинираат.
Во цената е вклучено:
Kористење на базен, Wi-Fi, сауна, парна бања, фитнес, паркинг, транспорт до гондола.
Во цената НЕ е вклучено:
Туристичка такса за престој, 1 € возрасен / 0,5€ деца 2-12г. на ден.
Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 80€ / возрасен, 40€ / дете (2-12г.)
Максимален број на лица: DBL (2+1) , FAMILY ROOM (2+2), APP 1 спална (2+2), APP 1 спална DeLuxe
(2+2).
HOTEL SAMKOV 4*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -10% за уплати до 10.11.2020г.
2) 5=4, 6=5, 7=6 за пристигнувања во период 02.01-15.01.2021 и 07.03-31.03.2021 се валидни само
после ЕБ! Гратис ноќевањата се калкулираат по пониската сезона. Попустите НЕ се комбинираат.Во
Bo цената е вклучено:
Користење на базен.
Во цената НЕ е вклучено:
Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 € за деца (2-12г)
Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 45 € возрасен, 30 € дете (2-12 г.)
Доплата за Божиќна вечера (не задолжителна) 27 € возрaсен , 20 € дете (2-12г)
Минимум престој 5 ноќевања во периодот 26.12-01.01.2021, за останатиот период миним 3 ноќевања
престој.
Максимален број на лица: DBL 2+1
HOTEL FLORA RESIDENCE 4*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -15% за уплати до 31.10.2020, -10% за уплати до 30.11.2020
2) Промоцијата 7=6, 10=8 важи за резервации направени 01.12.2020 за престој во период 04.03 –

31.03.2021. Гратис ноќевањата се калкулираат по последните ноќевања.
Попустите НЕ се комбинираат.
Во цената НЕ е вклучено :
Туристичка такса за престој 1€ на ден за возрасни и деца ( 2-12 г.)
* Користење на базен __ € возрасен, __ € Деца (2-12г.)
Доплата за новогодишна вечера (задолжителна ) 55 € возрасен, 30 € дете (2-12 г.)
Максимален број на лица: Studio 2+1, APP 1 2+2

HOTEL FLORA COMPLEX
4*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -10% за уплати до 31.10.2020
2) Промоцијата 7=6 важи за резервации направени до 25.12.2020 за престој во период после
05.03.2021. Гратис ноќевањата се калкулираат по последните ноќевања. Попустите НЕ се
комбинираат.
Во цената е вклучено:
Kористење на базен и фитнес. (во Flora Complex)
Во цената НЕ е вклучено:
Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и за деца ( 2-12г.)
Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 70€ / возрасен, 35€/ дете ( 2-12 г.) Доплата за
Божиќна вечера (задолжителна) 40€ / возрсен , 20€ / дете ( 2-12 г)

HOTEL YANAKIEV 4*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -10% за уплати до 31.10.2020
Во цената е вклучено:
Kористење на базен, сауна од 15:00 до 19:00 часот, парна бања, паркинг, интернет.
Во цената НЕ е вклучено :

Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 € за деца (2-12г.).
Доплата за новогодишна вечера ( задолжителна ) 85€ / возрасен, 45€/ дете ( 2-13 г.)
Доплата за Божиќна вечера ( задолжителна ) 50€ / возрсен , 30 € / дете ( 2-13 г)
Доплата за поглед на ски терените 4,5 € возрасни и деца од ден
Минимум престој 4 ноќевања
Максимален број на лица: DBL 2+1, APP 1 2+2
HOTEL LION 4*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -10 % за уплати до 31.10.2020.
2) 7=6, 10=9 & 14=12 за сите пристигнувања од 27.02.2021. Гратис ноќевањата се калкулираат по
пониската сезона. Попустите се комбинираат.
Во цената е вклучено:
Kористење на базен, сауна,фитнес, транспорт до ски гондолата.
Во цената НЕ е вклучено:
Туристичка такса за престој 1 € возрасен и деца 2-12г. на ден.
Доплата за Новогодишна вечера ( задолжителна ) 80 € / возрасен, 40 €/ дете ( 4-12 г.)
Доплата за Божиќна вечера ( не задолжителна ) 50 € / возрaсен, 25 € / дете ( 4-12 г)

HOTEL IGLIKA PALACE 4*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -10 % за уплати до 31.10.2020 попустот не е валиден во периодот 26.12-02.01.2021
Во цената е вклучено:
користење на базен, надворешен паркинг, интернет во лоби, 16-17ч. ужина во ресторанот (чајни
колачи и кафе).

Во цената НЕ е вклучено:
Community такса за престој, на ден 0,6 € возрасни и деца 2-12г.
Туристичка такса за престој 1 € од ден за возрасен и 0,5 € за деца ( 2-12г.).
Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 50 € возрасен, 25 € дете (2-12г.)
Доплата за Божиќна вечера (не задолжителна) 35 € возрaсен, 18 € дете (2-12 г).
Минимум престој 7 ноќевања во периодот 26.12.2020-02.01.2021
Максимален број на лица: DBL 2+1, STUDIO 3 Adl, DBL economy 2.
HOTEL RILA 4*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -10 % за целосна уплата до 15.10.2020
* Не се дозволени промени на резервација направена со EB попуст.
Во цената е вклучено:
Kористење на базен, безжичен интернет во лоби, џакузи, паркинг.
Во Супериор собите е вклучено следното: Бесплатно користење на термо зона и теретана, Wi-Fi во
собите ски остава со сушара за чизми како и посебен дел каде се служи доручекот и вечерата.
Во цената НЕ е вклучено:
Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и 0,5 € за деца (2-12г.)
Доплата за новогодишна вечера ( задолжителна ) 80 € / возрасен, 40 €/ дете ( 2-12 г.)
Доплата за божиќна вечера ( не задолжителна ) 40 € / возрсен , 20 € / дете ( 2-12 г)
Минимум престој 5 ноќевања 27.12-04.01.2021 & 15.02-21.02.2021, додека за останатиот период 4
ноќевања,макс број Twin(2+1) мин сместување 2возрасни и 1дете 2-12год Family
Superior&Suitesuperior (2+2)
HOTEL FLORA MAIN BUILDING 4*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -15% за уплати до 31.10.2020, -10% за уплати до 30.11.2020
2) Промоцијата 7=6, 10=8 важи за резервации направени 01.12.2020 за престој во период 04.03 –
31.03.2021. Гратис ноќевањата се калкулираат по последните ноќевања. Попустите НЕ се

комбинираат.
Во цената НЕ е вклучено:
Туристичка такса за престој 1€ од ден за возрасен и за деца ( 2-12г.)
Доплата за BB 11 €/ возрасен, 6 € / дете ( 2-12 г.)
Доплата за HB 23,5 €/ возрасен, 11,6 € / дете ( 2-12 г.)
Користење на базен __ € возрасен, __ € Деца (2-12г.)
Доплата за новогодишна вечера ( задолжителна ) 55 € / возрасен, 30 €/ дете ( 2-12 г.)
HOTEL MURA 3*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -10 % за уплати до 01.12.2020г.
Во цената е вклучено:
Kористење на фитнес, сауна, детско катче.
Во цената НЕ е вклучено:
Туристичка такса за престој еднократно, 1 € возрасен и 0,5 € деца (2-12г.)
Доплата за новогодишна вечера (задолжителна) 70 € возрасен, 35 € дете (2-12г.)
Доплата за Божиќна вечера (задолжителна) 30€ возрaсен, 15€ дете (2-12 г).
Доплата на рецепција за домашно милениче 7,5 €
Минимум престој 3 ноќевања во периодот 24.12-05.01.2021
HOTEL BOR 3*

ПРОМОЦИИ И АКЦИИ:
1) -10 % за уплати до 31.10.2020г.
2) 7=6, 11=10 за престој во период 08.01-31.01. & 21.02- 31.03.2020, Гратис ноќевањата се
калкулираат по пониската сезона. Попустите НЕ се комбинираат.
Во цената е вклучено:
Интернет, трансфер до ски терените
Во цената НЕ е вклучено:

Туристичка такса за престој 1€ возрасен и деца 2-12г.
Доплата за Новогодишна вечера (задолжителна ) 61 € / возрасен, 30,5 €/ дете (3-13 г.)
Доплата за Божиќна вечера (задолжителна ) 15 € / возрсен , 7 € / дете (3-13г)
Минимум престој 3 ноќевња во период 29.12-02.01.2020
Максимален број на лица: DBL standard (2+1)
*Цените се дадени на ден по лице за сместување во соба според табелата.
*Цените се изразени во EUR за уплати во денарска противвредност (1€=62 MKD).

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk

