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ПАКЕТ „КАТАРИНО ЛЯТО“ 

Валидност: 17.07. - 17.09.2022г. 

БОНУСИ В ПАКЕТА: 

Деца до 5.99г. се настаняват БЕЗПЛАТНО 

Един безплатен ПРЕХОД по избор на човек 

Безплатна анимация за деца 

Еко храна – собствено производство 

Пакет „Катарино Лято“ (HB) 

(при 3-5 повече нощувки, със закуски и вечери) 

Тип стая 15.07 – 17.09.2022 

Минимален престой При 3 и 4 нощувки При 5+ нощувки 

Дни от седмицата Нед-четв Пет-съб Нед-четв Пет-съб 

Стаи и апартаменти в хотелска сграда 

Стая лукс за двама 245 290 231 247 

Стая делукс с балкон за двама 290 344 274 325 

Джуниър апартамент за двама 333 393 315 371 

Апартамент делукс за двама 383 452 362 427 

ВИП апартамент за двама 460 542 434 512 

Двуспален апартамент във вили 
„Вихрен“ - наем за 4-ма 

 

                       634 

 

598 

Цените са в ЛЕВА за стая на вечер, при минимум 3 или 5 нощувки и включват: 

 Комфортни нощувки, богати закуски и превъзходни вечери с внимателно подбрани 
ястия, приготвени с много любов по автентични рецепти с продукти, собствено 
производство 

 Безплатно ползване на Детски кът, предразполагащ малките гости към щури игри под 
надзора на професионални детегледачки 

 Безплатен достъп до термалната зона в СПА Център Катарино - вътрешен и външен 
басейн с лечебна минерална вода с температура 34 градуса, джакузи пещера, солна 
стая, финландска сауна, кива сауна, инфрачервена сауна, арома парна баня, 
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панорамна парна баня, лакониум, приключенски душове, тепидариум, панорамна 
релакс зона с открита камина, леден фонтан 

 Детска целодневна Анимация с програма 

 Открит и закрит паркинг до изчерпване на местата 

 Безплатен WI-FI интернет в целия комплекс 

 9% ДДС 

 Цените за Двуспален Апартамент във вила Вихрен са за настаняване на до 4-ма 
възрастни и 1 дете до 13.99г. 

 Eдин преход на човек, който се извършва по предварително изготвен график на 
хотела и се записва на Рецепция при настаняването. 

Доплащане: Цените не включват туристическа такса 1.09лв. на човек на вечер, която е 
задължителна за всички гости 

Условия за резервации, анулации, плащане, валидни за пакета: 

 Резервацията е гарантирана при предплащане на 1 нощувка 

 При анулиране на резервацията до 7 дни преди датата за настаняване, 
предплатената сума се възстановява от Хотела 

 При анулиране на резервацията 7 и по-малко дни до датата за настаняване, 
предплатената сума се задържа от Хотела като неустойка 

 При съкращаване на престоя в Хотела, клиентът дължи неустойка 1 нощувка 

 Хотелът си запазва правото да оферира различни пакети по време на национални и 
официални празници 

   

 


