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Revelion la Bansko, Bulgaria
Perioadă recomandată: 28 Decembrie 2021 - 02 Ianuarie 2022 (5 nopți)

Grand Hotel Bansko 4*
Tarif total: €838 €740/ 2 adulți.

Locurile sunt limitate la această promoție Early Booking cu înscriere până pe 15 Octombrie

2021.

Servicii incluse:

● 5 nopți de cazare în cameră dublă standard

● Demipensiune

● Cină Festivă de Revelion

● Taxa de stațiune.

Opționale calculate pentru 2 adulți:

● Camera de lux + €50

● Apartament cu 1 dormitor + €130.
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Descrierea hotelului
Localizare hotel:

Grand Hotel Bansko este situat la aproximativ 300m de centrul orasului Bansko si la aproximativ

1,5 km de statia de jos a teleschiului.

Construit in 2008, renovat ultima data in 2017, camere renovate in 2016, 3 blocuri, 4 etaje, 4

ascensoare, 207 unitati.

Facilitati camere:

Toate unitatile au incalzire centrala sau individuala, TV prin satelit, telefon, Wi-Fi (gratuit),

mini-bar (contra cost), baie cu cabina de dus sau cada, uscator de par, halate de baie si papuci,

ceainic. Unele unitati au balcon.

Seif in fiecare camera gratuit

Facilitati hotel: Receptie, room service, Wi-Fi in zonele publice si in camere (gratuit), magazine,

depozit de schi pentru echipamentele proprii (gratuit), restaurant, lounge bar, lobby bar, casino,

sala de conferinta sau sala de evenimente (capacitate de pana la 300 de locuri; dimensiune
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aprox. 750 mp), servicii medicale la cerere, centru SPA - piscina acvatica noua, sauna sarata,

sauna panoramica, sauna aromata, sauna finlandeza, baie de aburi, Hamman.

Gratuit: Utilizarea saunei finlandeze, sauna sarata, sauna aromata, baie de aburi, hammam,

jacuzzi, camere relaxare, acces la piscina interioara acvatica, piscina pentru copii, centru de

fitness, depozitare echipament de schi, transfer la statia de jos a liftul inapoi si inapoi conform

programului hotelului.

Contra cost: masaj, baie turceasca, tratamente SPA, jocuri electronice.

Animalele de companie nu sunt permise.

Parcare: parcare in aer liber - in fata hotelului contra cost (10 lv/zi), in partea din spate a

hotelului - gratuit

Descriere masa:

Demipensiune. (Micul dejun si cina sunt tip bufet).


