Хотелска част „Еко-комплекс Шерба”
Цени, валидни от 10.01.2018 г.
Тип настаняване

Цена на човек
/ на ден

Цена на
помещение

Включени услуги

Максимален
брой гости

Двойна ДЕЛУКС

50 лв.

-

нощувка+закуска

2+1 / 3

Двойна стандартна

45 лв.

-

нощувка+закуска

2+1 / 3

Двойна икономична

40 лв.

-

нощувка+закуска

2+1 / 3

Единична

65 лв.

-

нощувка+закуска

1

Джуниър

-

115 лв.

нощувка+закуска

2+2 / 3

Апартамент

-

135 лв.

нощувка+закуска

2+2 / 4

Едно дете 2-12 г. на допълнително легло в двойна стая – се настанява безплатно!
Едно или две деца 2-12 г. в джуниър с двама възрастни се настаняват безплатно!
Трети възрастен в джуниър заплаща 25 лв. на ден със закуска!
Трети възрастен на допълнително легло в двойна стая заплаща 25 лв. на ден със закуска!
Настаняването се извършва след 14.00 часа, напускане в 12.00 часа!
Ранно настаняване или късно напускане се потвърждава при доплащане от 20 лв. на човек/на
ден!
Закуската, която е включена в цената се предлага от 8.30 до 10.30 часа сутринта (не включва
кафе и напитки).
Залата на основния ресторант в комплекса е за непушачи!
В комплекса няма достъп до интернет!
Описание на стаите в хотелската част
Двойна стая Делукс – намират се на 2-ри и 3-ти етаж, разширени, с гледка към гората на
Шерба; подова настилка - мокет.
Двойна стандартна/ Двойна икономична стая – намират се на 1-ви и 2-ри етаж, с дюшеме,
част от тях с леко скосени тавани.
Джуниър – едно помeщение с мокет, състоящо се от спалня и холова част, преградени с
декоративна стена ; една баня.
Апартамент – спалня и дневна; мокет; една баня.

Къщи и вили „Еко-комплекс Шерба”
ГОЛЯМА ФАМИЛНА КЪЩА
Цена на двойна стая – 45 лв. на човек/на ден със закуска
Едно дете 2-12 г. на допълнително легло в двойна стая – се настанява безплатно!
Трети възрастен на доп. легло в двойна стая заплаща 25 лв. на ден със закуска!
Цена на апартамент – 135 лв. на помещение/на ден със
закуска (капацитет – 4 души)
Наем на механата – 90 лв. на ден (с еднократно безплатно зареждане на дърва за камината)
Наем на фамилната къща с механа – 540 лв. на ден/с включена закуска (капацитет – 12-16
души)
Къщата разполага с четири двойни стаи и един апартамент и е подходяща за настаняване на
компании от 12-16 души (максимално). Има собствена механа с кухненски бокс и камина.
Механата е подходящо място за частно парти с приятели! Бихте могли да наемете цялата
къща или да използвате само някои от стаите! Къщата е с теракот, отопление, всяка от стаите
разполага с баня ! Обзавеждането във фамилната къща е с различен дизайн в сравнение с
основната хотелска част.
МАЛКА ФАМИЛНА КЪЩА
Цена на двойна стая – 45 лв. на човек/на ден със закуска
Едно дете 2-12 г. на допълнително легло в двойна стая – се настанява безплатно!
Трети възрастен на доп. легло в двойна стая заплаща 25 лв. на ден със закуска!
Къщата разполага с три двойни стаи и е подходяща за настаняване на компании 6-8 души
(максимално). Можете да наемете цялата къща или стаите по отделно. Къщата е с теракот,
отопление, всяка от стаите разполага с баня ! Обзавеждането във фамилната къща е с
различен дизайн в сравнение с основната хотелска част.
ВИЛА С ЕДНА/ ДВЕ СПАЛНИ
Цена – 100 лв. на ден/ със закуска– вила с една спалня и хол, една баня
Цена – 180 лв. на ден/ със закуска– вила с две спални и хол, една баня
Настаняване на допълнително легло във вила – 25 лв. на човек на ден със закуска!
Максимален капацитет за допълнително легло във вилите – 1 човек.
Вилите са сгушени в гората, но са в близост до хотелската част. Там можете да се насладите на
горската тишина, да си починете пълноценно и да останете насаме с любимите Ви хора за
няколко дни!
За гостите във вилите на разположение е външното барбекю.
При установени липси или нанесени щети във фамилна къща или вила, липсващо или
повредено оборудване се заплаща.

ПОЛЗВАНЕ НА РЕЛАКС ЦЕНТЪРА
Релакс центърът в комплекса предлага: 3 сауни – финландска, сенотерапия, хромотерапия;
джакузи, парна баня, зона за релакс, контрастни душове, фитнес зала.
- Достъп до Релакс центъра на деца се позволява само, ако са придружени от възрастен
- Релакс центърът е достъпен и за гости без нощувка, с предварителна резервация
Цена за ползване до 2 часа – 15.00 лева на човек( без настаняване)
Цена за ползване цял ден – 25.00 лева на човек
ФИРМЕНИ И ЧАСТНИ ПАРТИТА
Не се колебайте да се свържете с нас за организирането на Вашето парти. Ние знаем, че
винаги има хубави поводи за събиране! Позволете ни да бъдем част от всеки Ваш личен
празник, в качеството си на домакини!
КОНФЕРЕНТИ УСЛУГИ
Хотелът разполага с обновена конферентна зала с капацитет 60 места; с мултимедия, екран,
озвучаване.
СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ
Комплексът разполага с модерно мултифункционално игрище с тенис корт, игрище за
футбол, волейбол и баскетбол. В хотелската част на Ваше разположение e билярдна маса.
Всички услуги са срещу допълнително заплащане!
В комплекса не се допускат домашни любимци!
Ще се радваме да бъдете наши гости във всеки един момент, в който решите да си подарите
една великолепна почивка. Можете да се свържете с нас по следния начин:
Телефон: 052/394972; 0897 016684 (от 09.00 до 17.00 часа понеделник-петък); 0897 016680
(събота и неделя)
E-mail: reservations@grifidhotels.com (за Еко комплекс Шерба)
www.sherba.eu

