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На Вашите услуги ще бъдат и всички 
ЗАВЕДЕНИЯ в комплекса:
А ла карт ресторант „Калиста“ и Винарна,
Пиано бар с изпълнители на живо, 
Лоби бар, Фреш бар, Билярд бар 
с игрална зона и детски кът,
                                                                      

В НОВОГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА СПА ХОТЕЛ КАЛИСТА ЩЕ ВИ ЗАБАВЛЯВАТ 

СПА ЦЕНТЪР КАЛИСТА:
вътрешен топъл минерален басейн, детски  топъл 
минерален басейн, фитнес зала, финландска 
и инфрачервена сауна, парна баня с мента, 
парна баня с евкалипт, ледена стая, лакониум, 
тепидариум, зона за релакс.

Празничната оферта включва: 
3 НощуВкИ със ЗАкускА, 
ГАлА ВЕчЕрЯ на 31.12.2014 в „Grand hall Calista”, 
Новогодишен брънч на 01.01.2015, 
ползване на всички съоръжения в 

НАСТАНЯВАНЕ ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА 3 НОЩУВКИ НА ЧОВЕК 

Деца до 2 години се настаняват БЕЗПЛАТНО! Допълнителни легла и  бебешки кошари се поставят 
само при предварителна заявка от гостите, която следва да бъде потвърдена от хотела.

резервацията се счита за потвърдена след превеждане на депозит в размер на 50 % от стойността на целия 
пакет. При анулация в срок по-кратък от 15 дни преди настаняването се удържа неустойка в размер на 100 % от 

внесения депозит.

ДВОЙНА СТАЯ СТАНДАРТ БЕЗ ТЕРАСА
ДВОЙНА СТАЯ СТАНДАРТ С ТЕРАСА

ДВОЙНА СТАЯ ДЕЛУКС 
ЕДИНИЧНА СТАЯ

АПАРТАМЕНТ
ВИП АПАРТАМЕНТ С 

НАСТАНЯВАНЕ ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА 3 НОЩУВКИ ЗА ВСИЧКИ ГОСТИ

ФАМИЛНА СТАЯ (2+2)*
*Посочената цена за фамилна стая е за настаняване на двама възрастни и две деца до 12 г. на редовни легла

ДОПЛАЩАНЕ ЗА: ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА 3 НОЩУВКИ 

Първо дете до 12 г. на доп. легло

Второ дете до 12 г. на доп. легло

Дете от 12 до 16 г. доп. легло

Възрастен на доп. легло

590 лв.

640 лв.

670 лв.

742 лв.

810 лв.

970 лв.

1880 лв.

90 лв.

150 лв.

210 лв.

390 лв.

Посочените цени са на човек при настаняване на двама възрастни в съответния тип двойни стаи и апартаменти.

ПРАЗНИЧЕН ПЕРИОД  30.12.2014 - 02.01.2015
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