INEX 3216-389
24 МАЈ - САНДАНСКИ
Интер Хотел Сандански 4*
Цени валидни за период на престој : 24.05-27.05.2018
Вид на сместување
Двокреветна соба – стандард (2+1)
Еднокреветна соба – стандард
Двокреветна соба – лукс (2+1)
Еднокреветна соба – лукс
Студио стандард (2+2)
Апартман Лукс (2+2)
Апартман Фемили (2+2)
Дополнителни услови :
Дете од 0-03.99 год.
Дете од 04-11.99 год. на доп. легло
Дете од 04-11.99 год. на ред. легло
Дете од 04-11.99 год. на доп. легло во студио
или апп
Дете од 12-15.99 год. на доп. легло
Возрасен на доп. легло во студио или апп

3 ПП
250€
177€
271€
191€
360€
397€
506€

4 ПП
332€
236€
361€
254€
480€
529€
675€

Бесплатно
55€
86€
26€

74€
115€
35€

102€
102€

135€
135€

Цените се во евра за 2 лица за 3 или 4 ноќевања и вклучуваат :
√ Појадок и вечера √ Користење на сауна, парна бања и фитнес центар
√ Користење на затворен базен со минерална вода (33⁰ С) со полуолимписки размери
√ Користење на отворен базен со минерална вода
√ Користење на отворен термален базен со минерална вода (38⁰ С)
√ Паркинг, интернет, сеф на рецепција √ Детски кат и професионален аниматор
Во цената не е вклучено :
- Патничко осигурување
УСЛОВИ ЗА АГЕНТОТ И ГОСТИНОТ
1. Резервацијата се смета за загарантирана со 100% авансно плаќање.
2. Цените се дадени само како пакет аранжмани, не постои можност за резервација на помалку
ноќевања во дадениот период.
3. При откажување на резервацијата платената сума не подлежи на враќање на агентот или
гостинот.

Св. Никола 3*
Вид на сместување

2 НП

3 НП

4 НП

Двокреветна соба – стандард

40€

60€

80€

50€

75€

100€

(2+1)
Двокреветна соба – лукс (2+1)

Дополнителни услови :
Дете од 0-03.99 год.

Бесплатно

Цените се во по лице за 2, 3 или 4 ноќевања и вклучуваат :
√ Ноќевање со појадок
√ Бесплатен салатен бар за време на вечерата во хотелот
√ Користење на затворен базен со минерална вода
√ Користење на џакузи, римска бања, фитнес
√ Паркинг, интернет, сеф на рецепција
Во цената не е вклучено :
- Туристичка такса 1€ по лице на ден
- Патничко осигурување

ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ
Скопје – Сандански – Скопје
Поаѓање : 24.05.2018
Враќање : 27.05.2018
Цена: 40 € повратен билет

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

