КОНФЕРЕНТЕН ПАКЕТ при мин. 50 души
Единично настаняване в Студио лукс 165,00 лева
Двойно настаняване в Студио Лукс 132,00 лева / човек
Дата на пристигане 2019
Дата на заминаване 2019
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)
- наем на конферентна зала с безплатен WiFi Internet
- 2 кафе-паузи на ден - (кафе и чай, минерална вода, дребни сладки и соленки)
- 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

- Специалната цена за конферентно оборудване под наем на ден и включва: 1390,00лв

без ддс:
-Двуместна кабина за симултанен превод,
-Цифров централен управляващ блок
-Цифров предавател 4 канален
-Цифров програмируем преводачески пулт с микрофонна глава
-Цифров IR излъчвател
-50бр. Цифров IR приемник 4 канлен и слушалки
-Два дискусионни микрофона
-Един безжичен микрофон за гостите
-Един микрофон тип брошка
-Два броя двулентова тонколона
-Аудио смесителен пулт 6 канален
-Технически съпорт по време на събитието- БЕЗПЛАТЕН
-Човек за раздаване и контрол на IR приемници и слушалки- БЕЗПЛАТЕН
-Монтаж/демонтаж, транспортни разходи, настройка на оборудването в залата- БЕЗПЛАТЕН

Забележка: при желание от страна на клиентите и срещу допълнително заплащане бихме могли да
осигурим украса и шатри за градинско парти.

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.event-management.bg

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

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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*Забележка: зала „АТЛАНТИК“ има възможност за разделяне на две по-малки зали: „Сатурн“ и
„Венера“. Разделянето е с шумоизолираща преграда.
ВЕНЕРА
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12.50*9.50*270

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.event-management.bg

Цената включва: наем, подготовка и подредба на залата, безплатен Wi-Fi интернет

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.event-management.bg

