О Ф Е Р Т А НА

Град БАНСКО, на вратата на Пирин планина (връх Вихрен-2914 м). Един от новите модерни
курорти разположен на югозападната част на България.
Зима: - прекрасни условия за спорт
- снегът е 5 месеца
Лято: - пешеходни и вело турове във вековна борова гора, дузина езера, планински върхове в найкрасивата и внушителна алпийска част на Пирин планина.
ХОТЕЛ „RAHOFF” *** - хотел където винаги сте добре дошли, посрещнати, обгрижени и
подобаващо изпратени.
Местоположение: Hамира се на тихо и уютно място с великолепен панорамен изглед.
Непосредствено до кабинков лифт и в близост до центъра на град Банско.
Условия: Хотелът има два мансардни апартамента, спални, стаи с две легла и стаи 2+1, всяка от които
със самостоятелен санитарен възел, тераса, телевизор и кабелна сателитна телевизия, безжичен интернет.
Хотелът разполага с паркинг, ресторант-механа, лоби, градина, барбекю, билярд, джакузи, сауна, тенис на
маса, фитнес, пране, сушене, гладене, ски гардероб. Прекрасно място за бизнес срещи, празнуване на семейни
и други тържества при изгодни условия.
Услуги: Трансфери, транспорт, екскурзии, пикници, ски учител, планински гид, конна езда,
колоездене, риболов, голф и други. Велосипеди под наем /за гости на хотела – безплатно/.
Отстъпки: Деца до 2 години- безплатно, деца до 12 години - 50 % отстъпка от цената на нощувката.
За престой над 5 дни, за туроператори - 10 % отстъпка / комисионна/ от цената на нощувката.

Хотел Rahoff-цени за нощувка в лева
на нощ за помещение
Единична стая / от конт.на двойните/
Двойна стая
-6 бр.
Двойна лукс стая с камина
-1 бр.
Тройна стая
-4 бр.
Ап.мансарден–двустаен/за 4 ч./ -2 бр.
Закуска на човек
Обяд/ вечеря по 21 лв.
Забележка:

16 април – 30 ноември
2020 година

43
60
60
90
116
6 лв.

01 -27.декември 2020г.
&
03 януари – 15 април 28 декември 2020 г. 2021 г.
02 януари 2021 г.

66
90
100
135
172
8 лв.

136
160
170
250
312
8 лв.

-Цените в таблицата са без разлика за българи и чужденци в лева и включват: нощувка, 9% ДДС,
туристическа такса, туристическа застраховка, ползване на фитнес, тенис на маса, дартс и транспорт до лифта.
-За 08.12 нетни цени за: Пакет 2 нoщувки - 80 лв. /вкл. и празнична вечеря /.
Пакет 3 нощувки - 95 лв. /вкл. и празнична вечеря /.
-Абитуриентски балове -нощувка по 25 лв. на човек / въэможност эа празнична вечеря по25 лв./.
-За периода от 27.12 - 02.01 вкл.- пакет минимум 3 нощувки.
-Новогодишна вечеря (задължителна) – 120 лв. за възрастен и 60 лв. за дете.
-Бъдни вечер на 24.12 (не е задължителна) – 30 лв. за възрастен и 15 лв. за дете.
-Коледна вечеря на 25.12 (не е задължителна) – 45 лв. за възрастен и 24 лв. за дете.

Адрес:
гр.Банско -2770,
ул."Стефан Караджа” 76,
Latitude 41.83394214, Longitude 23.47922086
Тел.: +359 /0/889220284 и +359 /0/898703786
Тел/факс: + 359 /0/749 88470
E-mail : rahoff_bansko@yahoo.com
web : http://rahoff.free.bg
https://goo.gl/maps/SffLyH8sowK2

www.vbox7.com/play:bdd33d15

