ТИЙМБИЛДИНГ ПАКЕТ при мин. 50 души
Единично настаняване в Студио лукс 156,00 лева
Двойно настаняване в Студио Лукс 123,00 лева / човек
Дата на пристигане 2018
Дата на заминаване 2018
Брой нощувки
Брой гости
Специалната цена е на човек, на ден и включва:
- настаняване в студио лукс
- богата закуска на блок маса
- обяд и вечеря по 3-степенно меню или блок маса (по избор)
- вътрешни БИО басейни за деца и възрастни с температура на водата 33°С, солен басейн със соли от
Мъртво море, солна стая за релакс, ледена стая с температура 18°С, 20%
- хотелска застраховка, градска такса и 9% ДДС
- хотелът предлага БЕЗПЛАТЕН транспорт София – Банско – София с автобус и при предварителна
заявка
Специална цена за учебни тиймбилдинг програми и бизнес симулации за 50 човека : 1390,00лв

без ддс:
-Модулна тиймбилдинг програма - Това са 6 специално разработени модула, всеки с времетраене до 30
мин. Преживяването на участниците е изключително забавно, учебна програма е въвличаща и
подобрява уменията на участниците за работа в екип. – програмата ще продължи 3 часа.
Модулите от програмата са подходящи за провеждане както в зала, така и на открито.
-Фото заснемане и фото албум от тиймбилдинг игрите- БЕЗПЛАТЕН
-Видео заснемане и изготвяне на едноминутен видеоклип от тиймбилдинг игрите- БЕЗПЛАТЕН
-Транспорт, къстамизация и мърчант дайзинг на Тиймбилдинг програмата – БЕЗПЛАТЕНО
- Гаранция за качество на услугите от сертефицирани фасилитатори
Забележка: при желание от страна на клиентите и срещу допълнително заплащане бихме могли да
осигурим украса и шатри за градинско парти.

Настаняване: от 15:00 до 18:00 часа
Освобождаване на стаите: до 12:00 часа

За резервация или друга допълнителна информация, моля свържете се с нас:
 0999 222 666; 0893 52 86 88
 sales@luckybansko.bg , nikeli@event-management.bg  www.luckybansko.bg; www.eventmanagement.bg

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ И АНУЛАЦИЯ
Резервацията ви по настоящата оферта следва да бъде изпратена до хотела в писмен вид. След
потвърждението й очакваме депозит в размер на 50 % от общата стойност. Всички услуги по
събитието ви трябва да бъдат платени на 100 % до 7 (седем) дни преди настаняването.

Може да анулирате вашето събитие или резервирано настаняване, при следните условия:
До 21 дни преди началото Без неустойка
По-малко от 21 дни преди началото Сумата за първата нощувка
По-малко от 14 дни преди началото 50% от стойността на събитието
По-малко от 7 дни преди началото 100% от стойността на събитието
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U – образно

ДА

Класна стая

Площ в
кв. м

АТЛАНТИК*

Театър

Зала

Дневна
светлина

КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ
Дължина
Широчина
Височина (м.)

130

90

50

16*10*2.80

*Забележка: зала „АТЛАНТИК“ има възможност за разделяне на две по-малки зали: „Сатурн“ и
„Венера“. Разделянето е с шумоизолираща преграда.
ВЕНЕРА

ДА

75

50

40

25

8*10*2.80

САТУРН

ДА

75

50

40

25

8*10*2.80

12.50*9.50*2
.70
Цената включва: наем, подготовка и подредба на залата, безплатен Wi-Fi интернет

МЕТАТРОН

ДА

75

70

50

35

За резервация или друга допълнителна информация, моля свържете се с нас:
 0999 222 666; 0893 52 86 88
 sales@luckybansko.bg , nikeli@event-management.bg  www.luckybansko.bg; www.eventmanagement.bg

Всички допълнителни услуги се заявяват и плащат до 7 дни преди начало на
събитието. Приложими са същите условия за резервации и анулации.

За резервация или друга допълнителна информация, моля свържете се с нас:
 0999 222 666; 0893 52 86 88
 sales@luckybansko.bg , nikeli@event-management.bg  www.luckybansko.bg; www.eventmanagement.bg

