
 
 

Само през Август в RIU Pravets Resort  

/01- 31.08.2020г.- всички дни в седмицата/ 

 
 

Цена на нощувка за двама, пълен пансион: 199 лв.* 
 
 

*Цената е за двама, валидна при настаняване в двойна стая изглед планина и включва – една 

нощувка в месец август на база пълен пансион – закуска, обяд и вечеря; безплатно ползване на 

басейн, фитнес, и термална зона на SPA центъра;  

интернет, паркинг; такси и ДДС. 

 

Специални комплименти за всеки гост  
 

✓ Голф пакет за начинаещи* 

Включва: необходимата екипировка; урок с професионален голф инструктор /15мин. /; кошница с 50 

голф топки;  
 

✓ Безплатна анимация за деца и възрастни  

✓ Безплатно настаняване на деца до 10 години в стаята на родителите  
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Пакетна цена при престой 1 нощувка пълен пансион- цена на нощ: 

 

Цена за настаняване в единична стая планина: 143лв. 

Цена за настаняване в стая с гарантиран изглед към езерото: 

Двойно настаняване 224 лв; ед. настаняване 158лв. 
 

Цена за апартамент и студио: при запитване 
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Общи условия/ Намаления: 

Двойната стая в хотела разполага с две редовни легла и разтегателен диван за един човек. В стаята има 

възможност за поставяне на бебешка кошарка. 

➢ Деца от 0 до 9.99г. се настаняват безплатно 
➢ Бебешка кошара е подходяща за деца до 2 годишна възраст 

При двама пълноплащащи: 
➢ Възрастен настанен на разтегателен диван с двама пълноплащащи възрастни- доплащане 90лв. на нощувка 

➢ Дете от 9.99 до 11.99г.- доплащане 45лв. за пълен пансион 
 

При един пълноплащащ: 
➢ Доплащане за деца от 9.99г. до 11.99г.- 45лв. за пълен пансион 

 
Цените са промоционални, валидни за ограничен брой пакети при настаняване с ваучер, издаден от ТА 

„Интер Травел Партнерс“ ЕООД.  

Анулация без неустойка до 24 часа преди настаняване.  

Офертата е валидна за всички дни в седмицата в периода 01- 31.08.2020г.  

Офертата НЕ важи в периода 21-23.08.2020г. Моцартови празници  

Офертата важи за резервации, направени след 11.08.2020г. 
 
 
 
За резервации: 
„Интер Травел Партнерс“ ЕООД 

Тел. +359 28270342; +359 888 882138 
mail to: sofia@intertravelpartners.com 
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