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8 декември в
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Извора 3
Арбанаси

99лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

интернет

паркинг

СПА

басейн

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, основно, десерт и 100гр.
ракия; DJ

Цена на човек
Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

79 лв.

99 лв.

137 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотел Извора е с прекрасно разположение в централната
част на село Арбанаси. Издържан изцяло в традиционния
стил на Арбанаси, хотелският комплекс умело
съчетава старинна сграда с 150 годишна история и две
новопостроени такива с характерната архитектура.
Комплексът разполага с малък СПА център, който
предлага масажи, сауна, джакузи, парна баня,
инфрачервена кабина, солариум. На разположение в
комплекса има външен басейн, паркинг, детски кът и
мини зоопарк.
Механа Извора е удостоена с приза “Ресторант на
годината” за 2003 година. Предлага разнообразното
традиционно меню. Към механата има 2 зимни градини,
където топлината на камините допълва усещането за
спокойствие и уют. Лятната градина със своите водни
атракции, богата зеленина и детски кът е предпочитано
място за гостите на хотела.
Хотел Извора разполага със следните типове стаи: 1
единична стая, 13 двойни стандартни стаи със спалня,
8 двойни стаи с 2 отделни легла, 4 двойни стаи лукс,
1 студио, 1 панорамно студио лукс, 2 апартамента
и 2 апартамента лукс. Всички стаи са оборудвани с
климатик, кабелна телевизия, мини бар, персонален
сейф, телефон. В два от апартаментите и в двойните
стаи лукс има вани. В част от стаите има непрекъснат
Интернет достъп.

8 декември в
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Мон Блан 3
Банско

76лв.

от

за две нощувки

Удобства
паркинг

интернет

Празнична вечеря
Празнична вечеря в Механа - салата, предястие,
основно, десерт и 100гр. ракия, 1 безалкохолно и
минерална вода по избор; Жива музика

Цена на човек
Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

6-ма

-

76 лв.

-

5-ма

-

83 лв.

-

4-ма

-

84 лв.

-

3-ма

-

99 лв.

-

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Апартаментен комплекс Мон Блан се намира по средата
между централния площад на Банско и кабинковия лифт.
Предлага големи апартаменти за настаняване като всеки
един от тях предлага всичко необходимо за почивката ви.
На разположение на гостите на комплекс Мон Блан
има денонощна рецепция, интернет, пране, асансьор,
транспорт по разписание до ски лифта и обратно, сейф на
рецепция, джакузи, фитнес, парна баня, сауна.
Хотелът не разполага с ресторант.
Алтернативни
вариантите за изхранване са заведенията за бързо хранене
и механите в Банско.
Мон Блан предлага три типа апартаменти - едноспални,
двуспални и триспални. Триспалните са с два санитарни
възела и две бани.
Капацитетът на апартаментите е: апартамент с
една спалня - 2 възрастни + 2-ма на разтегаем диван;
апартамент с две спални - 4 възрастни + 2-ма на разтегаем
диван; апартамент с три спални - 6 възрастни + 2-ма на
разтегаем диван.
Всички помещения предлагат на своите гости хладилник,
телевизор, кабелна телевизия, фурна/котлон, кана за топла
вода, кафе машина, тостер, микровълнова печка, кухненска
посуда, ютия и дъска за гладене, интернет, баня с душ
кабина или вана, като в триспалните апартаменти едната
баня е с вана, а другата - с душ кабина.

8 декември в
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Белмонт 4
Банско

84лв.

от

за две нощувки

Удобства
паркинг

интернет

СПА

басейн

Празнична вечеря
Празнична вечеря в Механа - салата, предястие,
основно, десерт и 100гр. ракия, 1 безалкохолно и
минерална вода по избор; Жива музика

Цена на човек

Белмонт се намира в близост до кабинковия лифт 600 м. и
в непосредствена близост до дискотека Брилянтин.

Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

6-ма

-

84 лв.

-

5-ма

-

94 лв.

-

4-ма

-

91 лв.

-

3-ма

-

109 лв.

-

Студио за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

-

109 лв.

-

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Комплексът предлага лоби бар, рецепция, която работи 24
часа, пране, фитнес, сауна, парна баня, джакузи, закрит
басейн, транспорт до ски лифта през зимния сезон, зала
за съхранение на ски екипировка и безжичен интернет.
Хотел Белмонт не разполага с ресторант, поради което
изхранването се извършва в хотел Гранд Монтана, който
е разположен непосредствено до него. За 8-ми декември
празничната вечеря ще се осъществи в механа „Орехите”.
Студиата се състоят от едно помещение със спалня и
кухня, баня с душ кабина и тоалетна. Техният капацитет
е за 2 души.
Апартаментите в Белмонт с една спалня разполагат с
една спалня и дневна с разтегаем диван, на който могат
да спят още двама души. Предлагат и кухня, баня с душ
кабина и тоалетна. Техният капацитет е за 2 + 2 души.
Апартаментите с две спални предлагат две спални и
дневна с разтегаем диван и кухня, баня с душ кабина и
тоалетна. Техният капацитет е за 4 + 2 души.
Всички помещения в хотел Белмонт разполагат с кабелна
телевизия, телевизор, DVD плейър, хладилник, котлон,
кафе машина, кана за топла вода, микровълнова печка,
кухненска посуда, ютия и дъска за гладене, интернет,
баня с душ кабина, сешоар, балкон.

8 декември в
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Пирина клуб 3
Банско

89лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

паркинг

интернет

фитнес

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно, десерт
и 100гр. ракия, 1 безалкохолно, 1 минерална вода; DJ

Цена на човек
Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

75 лв.

89 лв.

112 лв.

3-ма

79 лв.

94 лв.

117 лв.

2-ма

84 лв.

98 лв.

121 лв.

1

101 лв.

119 лв.

152 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотел Пирина клуб е разположен в централната част
на Банско на не повече от 5 минути път пеша от
площада на курорта. Хотелът е сравнително нов и
е построен в типичния за Банско стил - основно от
камък и дърво. Въпреки че е семеен, той не е никак
малък и предлага значителен брой услуги за своите
гости.
Пирина клуб, Банско разполага с асансьор, фитнес,
сауна, джакузи, тенис маса, модерно ТВ фоайе, сейф,
безплатен Интернет, паркинг с видео наблюдение,
трансфер до ски лифта през зимния сезон, камериерско
обслужване и 24 часово обслужване на рецепция.
От хотела може да се организират екскурзия до Мелник,
Добърско или до малко село високо в планината, където
може да опитате домашно биволско мляко,сирене,
греяно вино и суджук.
Хотелът разполага с ресторант с камина, където
се сервира богата закуска. Менюто е разнообразно, а
цените - разумни. В същия ресторант ще се проведе
празничната вечеря за 8-ми декември.
Пирина клуб предлага двойни, тройни и четворни
стаи с общ капацитет 90 души. Всяко помещение е
обзаведено със собствен санитарен възел, сешоар,
телевизор, Интернет, мини бар, локално отопление.

8 декември в
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Бъндерица 4
Банско

95лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

бар / диско

басейн

интернет

паркинг

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно, десерт
и 100гр. ракия, 1 безалкохолно, 1 минерална вода; DJ

Цена на човек
Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

-

95 лв.

120 лв.

3-ма

-

110 лв.

135 лв.

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

3-ма

-

95 лв.

120 лв.

2-ма

-

110 лв.

135 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Комплекс Бъндерица се намира в близост до центъра.
Целият интериор на хотела е с предмети от
миналото – старо радио, стара машина за писане,
грамофон, стар телефон. Навсякъде може да се
види интересен предмет от едно отминало време
напомнящ за традиционната Банска обстановка.
СПА центърът на хотела предлага вътрешен басейн,
сауна, турска баня, джакузи, парна баня, терапии за
тяло с шоколад, мед и др., терапии за лице.
В комплекса има механа - “Бъчвата”. Изцяло
обзаведена в стила на старите български къщи,
механата предлага традиционна българска кухня.
Освен механата, в която е почти задължително да се
посети, хотелът има кафе сладкарница, от която има
невероятна гледка към планината. Интересно място
за събиране с приятели е и ирландския пъб, който в покъсните часове на вечерта се превръща в диско клуб.
Всички стаи разполагат с телевизор, телефон,
безжичен Интернет. В апартаментната част
всички помещения са с кухненски бокс, спалня и хол отново особено подходящи за събиране на компании.
Особеното е, че цялата дървена мебелировка в
комплекса е ръчно изработена.

8 декември в
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Планински Романс 3

Банско

97лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

интернет

фитнес

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, основно, десерт и 50гр.
концентрат, 1 чаша вино, 1 безалкохолно, 1 минерална
вода; DJ

Цена на човек
Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

5-ма

-

97 лв.

-

4-ма

-

99 лв.

-

3-ма

-

99 лв.

-

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

3-ма

-

99 лв.

-

2-ма

-

105 лв.

-

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотел Планински Романс е приятен, чист семеен хотел,
определено е уютен и дори има СПА център и механа,
която е неизменна част от добрата почивка в Банско.
Хотелската част е основно от апартаменти и студиа.
За разлика от масовото напоследък обзавеждане, тук
ни изненадват с дърворезба, дървени огледала, масивни
маси, дървено дюшеме – всичко, което ни напомня на
планината и нейното очарование или по-скоро това,
което ни кара да се чувстваме толкова уютно.
Спа центърът на хотел Планински Романс също е
впечатляващ – личи си, че не е имало много място, тъй
като това в крайна сметка е по-скоро семеен хотел,
но все пак това не се усеща. Навсякъде присъстват
акценти на дърво и камък. Има дори дървена люлка пред
джакузито.
Механата в хотела също не е за изпускане. Има барбекю и
така нареченият кулинарен виртуоз „майстор Станчо“
с удоволствие ще сготви едно агне пред очите Ви.
механата на хотела не е много голяма - има 30 места.
Затова за 8-ми декември предлагаме опция или да се
храните в механата, или да ползвате резервираната от
нас в типичен Бански стил механа Сол и Пипер.
Хотелът разполага с 11 студиа за настаняване на
2 души, 9 апартаменти за 2 или 3 души и 4 двуспални
апартаменти за настаняване на 4 или 5 души.

8 декември в
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Гранд Монтана 4
Банско

97лв.

от

за две нощувки

Удобства
паркинг

интернет

фитнес

СПА

басейн

Празнична вечеря
Празнична вечеря в Механа - салата, предястие,
основно, десерт и 100гр. ракия, 1 безалкохолно и
минерална вода по избор; Жива музика

Цена на човек

Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

6-ма

-

97 лв.

-

5-ма

-

107 лв.

-

4-ма

-

99 лв.

-

3-ма

-

117 лв.

-

Студио за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

3-ма

-

99 лв.

-

2-ма

-

128 лв.

-

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Гранд Монтана е разположен в Банско в непосредствена
близост до клуб Брилянтин. Комплексът представлява
апартаментен хотел, който предлага студиа, апартаменти
с една спалня и апартаменти с две спални.
На разположение на гостите на хотела има паркинг,
рецепция, която работи денонощно, сейф на рецепция,
конферентна зала, пране, фитнес, сауна, парна баня, джакузи,
СПА процедури, закрит басейн, транспорт по разписание до
ски лифта през зимата и помещение за съхранение на ски
екипировка. В комплекса има и безжичен интернет както в
общите части, така и в апартаментите и студиата.
Гранд Монтана разполага с ресторант и лоби бар. Поради
близкото му разположение до хотел Белмонт, който
представлява част от същата верига, но няма ресторант,
изхранването се извършва в Гранд Монтана.
Всички апартаменти и студиа в хотела предлагат
кабелна телевизия, телевизор, сейф, DVD плейър/ MP3,
хладилник, фурна/ котлон, кафе машина, кана за топла вода,
микровълнова печка, кухненска посуда, ютия и дъска за
гладене, интернет, баня с душ кабина, сешоар, балкон.
Камериерското обслужване се извършва всеки ден, докато
смяната на бельото на всеки три дни.
Капацитетът на комплекса е: в студио - 2 възрастни + 1 на
разтегаем диван; в апартамент с една спалня - 2 възрастни
+ 2 на разтегаем диван; в апартамент с две спални - 4
възрастни + 2 на разтегаем диван.

8 декември в
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Банско Роял Тауърс 4

Банско

98лв.

от

за две нощувки

Удобства
бар / диско

басейн

интернет

паркинг

СПА

фитнес

Празнична вечеря
Празнична Празнична вечеря - салата, предястие,
основно, десерт и 100гр. ракия, 1/3 б.вино, 1
безалкохолно, 1 минерална вода; DJ

Цена на човек
Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

-

98 лв.

129 лв.

3-ма

-

109 лв.

149 лв.

2-ма

-

125 лв.

174 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Банско Роял Тауърс е голям комплекс и предлага редица
услуги на своите гости. Подходящ е за студентския
празник, защото в близост има дискотека и бар.
Хотелът предлага СПА център с джакузи, 2 сауни
и парна баня, вътрешен отопляем басейн и външен
басейн. В целия хотел има безплатен Интернет, като
в апартаментите е кабелен, а в общите части на
комплекса е безжичен.
Апартаментите се състоят от две помещения всекидневна (с разтегателен диван, на който може
да се настанят още двама човека) и спалня (с двойно
легло). Предлагат още тераса, напълно оборудвана
кухня, баня и тоалетна. Обзаведени са с телевизор,
DVD, микровълнова, термокана, хладилник, прибори за
хранене, сателитна телевизия и кабелен Интернет.
Настаняването в комплекси като този за 8-ми
декември се харесва все повече, заради възможността
студентите да се събират във всекидневните на
апартаментите.
Хотелът разполага с основен ресторант, където ще се
проведе празничната вечеря на 8-ми декември. Освен
ресторанта хотелът предлата лоби бар, а-ла-карт
ресторант и нощен бар.
Банско Роял Тауърс предлага безплатен паркинг за
своите гости.

8 декември в
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Флора Резидънс 4
Боровец

93лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

бар / диско

интернет

паркинг

басейн

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно, десерт
и 50гр. ракия, 1 безалкохолно напитка, 1 минерална
вода; DJ

Цена на човек

Студио за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

-

93 лв.

124 лв.

3-ма

-

97 лв.

129 лв.

2-ма

-

106 лв.

139 лв.

Апаратамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

-

98 лв.

131 лв.

3-ма

-

104 лв.

139 лв.

2-ма

-

116 лв.

149 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Построен през 2008г., апартаментен комплекс Флора
Резидънс (състои се от няколко апартаментни сгради,
разположени до хотел Флора), се намира срещу хотел
Самоков и на 100 метра от хотел Рила.
Не е хотел, а апартаментен комплекс, в който няма
да ви е никак тясно – дори ако се настаните 4 души в
едно студио, където има повече от всичко необходимо.
Комплексът разполага с една основна сграда и отделно
“Флора резидънс”. Във “Флора резидънс” има един
ресторант. Всички останали допълнителни услуги са
в централната хотелска част – казино, бар, басейн,
сауна, фитнес. Може да се възползвате от тях срещу
допълнително заплащане.
В централната част има още един ресторант и
ирландки пъб, където може да хапнете. Комплексът
разполага със студиа и едностайни апартаменти,
които разполагат с всичко необходимо. Като начало
студиата не са като стандартните в повечето
апартаментни комплекси – тези тук са достатъчно
широки и просторни. Освен със спалня разполагат с
разтегателен диван, който не само, че е достатъчно
голям, за да спят спокойно още двама души, но и е
доста удобен. Обзаведени са с напълно оборудвана
кухня, телевизор със сателитна програма, баня с вана.

8 декември в
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Рила 4
Боровец

95лв.

от

за две нощувки

Удобства
бар / диско

паркинг

басейн

интернет

СПА

фитнес

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно, десерт
и 50гр. маркова ракия, 1 безалкохолно, 1 минерална
вода, 1 чаша вино; DJ

Цена на човек

Студио за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

72 лв.

95 лв.

114 лв.

3-ма

72 лв.

95 лв.

114 лв.

2-ма

77 лв.

110 лв.

132 лв.

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

77 лв.

110 лв.

132 лв.

*възможност за настаняване със закуски

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотел Рила, Боровец е построен през 1990г. по френски
архитектурен проект и е един от най-големите
хотели за ски на Балканския полуостров.
На разположение на гостите на хотел Рила има басейн
с размери 25м на 12.5м с подходяща температура
от 28 градуса, както и 2 просторни джакузита. В
спа центъра на хотела предлагат релаксиращите
и разнообразни масажи – ароматерапия, масаж с
вулканични камъни, мед и шоколад, класически масаж
и други.
Изцяло обновения фитнес център предлага програми
за отслабване, анти стрес и тонизиране. Хотелът
разполага още с парна баня и сауна.
На разположение на гостите на хотел Рила, Боровец
са рум сервиз, сейфове, обменно бюро, детска градина,
търговска зона, салон за красота, лекарски кабинет,
зала с електронни игри и охраняем паркинг.
За настаняването на гостите има 257 двойни стаи,
266 студиа до 4 души, 2 луксозни апартамента и
2 мезонета. Всички стаи и студиа са с телефон,
радио, сателитна телевизия и просторни тераси
с великолепен изглед към планината. Освен двете
редовни легла студиата предлагат двуетажни легла и
са оборудвани с кухненски бокс и с хладилник.

8 декември в
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Премиер 4
Велико
Търново

129лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

интернет

паркинг

СПА

басейн

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, основно, десерт и 50гр.
ракия, 1 чаша вино, 1 минерална вода; DJ

Цена на човек
Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

95 лв.

129 лв.

171 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Разположен на тиха уличка в центъра на града, в
непосредствена близост до нощните заведения и
ресторантите, Премиер, Велико Търново е идеален
хотел за празници, приятелски ваканции, както и за
индивидуални бизнес или семейни пътувания.
На разположение на гостите на хотел Премиер,
Велико Търново има и един външен басейн, разположен
на покрива на хотела.
В целия комплекс има безплатен достъп до
безжичен Интернет, осигурен е и закрит охраняем
паркинг, където клиентите му могат да оставят
автомобилите си без да заплащат такса.
Ресторантът на хотел Премиер предоставя стилна
атмосфера и разнообразна кухня за закуска, която
влиза в цената за нощувка на гостите на хотела.
Хотелът разполага с 23 двойни стаи, 11 спални и 9
апартамента. Спалните са оборудвани с климатик,
кабелна телевизия, мини бар, телефон, сешоар и вани
в 13 от тях. Две са напълно пригодени за ползване от
инвалиди. Повечето стаи имат балкони с великолепна
панорама към старо Търново и крепостта “Царевец”.
Апартаментите предлагат индивидуални сауни, а
два от тях и джакузи.

8 декември в
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Здравец 4
Велинград

118лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски и
вечери

интернет

паркинг

СПА

басейн

фитнес

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно,
десерт и 50гр. ракия, 1 чаша вино, 1 безалкохолно или
минерална вода по избор; DJ

Цена на човек
Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

-

120 лв.

170 лв.

1

-

123 лв.

183 лв.

Стая лукс за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

3-ма

-

118 лв.

166 лв.

2-ма

-

134 лв.

189 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Най-голямо предимство на хотел Здравец е
местоположението му. Разположен е в идеалния център
на Велинград, непосредствено до всички заведения.
Хотелът има и новооткрит, модерен СПА център с
релаксиращи и лечебни програми и процедури. Разполага
още с фитнес зала, велосипеди под наем, масажи,
външен и вътрешен минерален басейн, джакузи, парна
баня, сауна, анимации за възрастни и деца, детска
площадка.
Други услуги, които се предлагат в хотела са пране
и гладене, охраняем паркинг, Интернет клуб,
възможност за организиране на екскурзии, конна езда,
пешеходни преходи по планински маршрути с водач.
Изборът от заведения в самия хотел е голям - основен
ресторант /150 места/, в който се предлага и арабска
кухня, лоби бар „Градина” /70 места/ и кафе-сладкарница
„Интернет” /30 места/, бар-басейн /70 места/.
Хотел Здравец предлага 87 модерно обзаведени стаи –
единични, малки двойни, двойни стaи лукс, ВИП двойни
стaи лукс, ВИП двойни стaи лукс с тераса и джакузи,
студиа, апартаменти и апартаменти лукс. Всяка
стая в хотела е разполага с телевизор със сателитни
програми, мини бар, телефон, сейф, сешоар, локално
регулиране на температурата в стаите, директна
телефонна линия, възможност за достъп до Интернет.

8 декември в
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Спа хотел Костенец 3
Костенец

74лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

паркинг

басейн

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно,
десерт и 50гр. ракия, 1 безалкохолно; DJ

Цена на човек
Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

49 лв.

74 лв.

-

*възможност за втора вечеря

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

СПА хотел Костенец е заобиколен от планински върхове,
сред тях са - Белмекен, Средна гора. От прозорците на
стаите се разкрива панорамна гледка към долината
на Костенец. Хотелът е с интересна и модерна визия.
Архитектурно не впечатлява, но прекрасната природа
около него компенсира този недостатък.
Спа центърът към хотела е добре оборудван. Разполага
с джакузи, масажно отделение, сауна, парна баня,
солариум, два басейна – вътрешен и външен. И двата
се зареждат с минерална вода. Температурата на
вътрешния басейн е 34°, а на външния 28°.
На територията на СПА хотел Костенец са
разположени ресторант и бар. Ресторантът е с
капацитет 75 седящи места – предлага българска
традиционна кухня. Музикалното оформление е на
прилично ниво. Барът е с по-ограничен капацитет,
на разположение на гостите е добро разнообразие от
алкохолни и безалкохолни напитки.
Хотелът предлага 28 стаи и 6 апартамента. Стаите
са прилично обзаведени с всичко най-необходимо - двойни
или единични легла, телевизор с кабелна телевизия,
гардероб. Всички стаи имат и тераса с маса и два
стола – удобни за да се насладим на чудната борова
гора.

8 декември в
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Стримон спа 5
Кюстендил

133лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

интернет

паркинг

СПА

басейн

фитнес

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, основно, десерт и 1 чаша вино, 1
безалкохолно или минерална вода по избор; DJ

Цена на човек
Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2 -ма

99 лв.

133 лв.

-

Стая лукс за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

114 лв.

152 лв.

-

3-ма

112 лв.

146 лв.

-

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Стримон Спа Клуб е нова реконструирана, обновена и
новообзаведена уникална бутикова сграда от средата
на миналия век. Хотелът се намира в центъра на град
Кюстендил, който е на 90 минути път с лека кола от
летище София и само на 80 км от столицата на България.
За СПА процедурите в хотела се използва кюстендилската
минералната вода. Спа центърът на хотела предлага
римска баня (с Тепидариум, Фригидариум и Калдариум),
Виши душ, калолечение, ароматерапия, релаксиращи
програми, вана на Клеопатра, акупресура, таласотерапия,
салон за красота, фитнес, солариум и сауна, басейн с
детска секция, зала за релаксация, масаж с топли и
студени камъни, джакузи.
Гостите на хотела ползват свободно закрития гараж или
паркинг на хотела.
Ресторантът предлага българска и европейска кухня,
здравословни и диетични менюта,. Хотелът има още лоби
бар и кафе с уникална селекция от сладкарски изделия и
ликьори, пул и спа бар със здравословни закуски и енергийни
напитки, винарна и дегустация на вина.
Стримон Спа Клуб разполага с 69 стаи стандард, макси
и лукс, 4 апартамента и 2 мезонета. Във всяка стая
има климатик, сателитна телевизия, радио, интернет,
директен телефон с гласова поща, мини бар, личен
сейф, сешоар, вана или душ кабина в баните, джакузи в
мезонетите, гардероби, пералня и химическо чистене,
удобства за хора с увреждания.

8 декември в
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Перелик 3

Пампорово

98лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

бар / диско

интернет

паркинг

игрална
зала

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно, десерт
и 50гр. ракия, 1 безалкохолно, 1 минерална вода; DJ

Цена на човек
Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

71 лв.

97 лв.

119 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотел Перелик е един от първите хотели в Пампорово.
Днес той е напълно реновиран и с разположението
си в централната част на курорта предлага всички
необходими услуги за почивка.
Сред тези услуги са открит и закрит охраняем паркинг,
обмяна на валута, магазини, фризьорски салон, интернет
зала, денонощен рум сервиз,, сейф на рецепция, стая за
багаж, TV-фоайе, асансьор.
Перелик предлага още фитнес зала, закрит басейн, сауна,
солариум, масажи, тангентор, физиотерапия, тенис
маса, боулинг, игрална зала, велосипеди под наем.
На ваше разположение има два ресторанта, механа,
шест бара и нощен клуб. Основният ресторант на
хотела има капацитет 450 места и предлага българска
и европейска кухня. Механата на хотела предлага
българска национална кухня и има 120 места. Боулинг
барът има 40 места и работи до 02.00 ч. Норт стар
барът е денонощен. Хотелът има два Лоби бара, които
също работят без почивка.
Хотелът разполага с общо 420 легла, разпределени в 31
апартамента, 9 тройни и 164 двойни стаи, 8 единични
стаи. Комплексът е напълно обновен като всички стаи
са оборудвани с телефон, кабелна телевизия и мини-бар.
В банята предлагат душ с вана или само душ кабина.

8 декември в
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Снежанка 3

Пампорово

99лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

паркинг

интернет

басейн

СПА

фитнес

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно, десерт
и 50гр. ракия, 1 чаша вино, 1 безалкохолно, 1 минерална
вода; DJ

Цена на човек
Апаратамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

-

99 лв.

132 лв.

3-ма

-

105 лв.

135 лв.

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

-

105 лв.

135 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Пампорово е от зимните курорти, които нямат нужда
от представяне. Същото важи и за хотел Снежанка –
хотел, който със сигурност представлява част от
историята на курорта. Намира се в идеалния център на
Пампорово – оттук сте на ръка разстояние до всички
интересни точки най-вече клубовете, механите и ски
лифтовете.
Гостите на хотел Снежанка могат да прекарат
приятни и релаксиращи часове в Спа центъра, като на
тяхно разположение са: зала за фитнес, закрит плувен
басейн, сауна, джакузи, стаи за масажи, козметични и
релаксиращи процедури, фризьорски салон.
Хотелът разполага с ресторант. Всяка сутрин
в ресторанта на хотела ще имате възможност
да закусите с типични родопски специалитети –
марудници, родопски баници и др. Има и механа, която
определено предлага малко по-голямо разнообразие.
Въздухът е опияняващ и няма как да не се наспите.
Всички стаи са реновирани. Тези в старото крило носят
един особен белег на миналото – малко по-тесни са от
останалите. Като цяло това е единсвената разлика –
всички стаи си имат необходимите удобства: тераса,
кабелна телевизия, телефон и хладилник. Част от
апартаментите разполагат с отделна всекидневна
зона с кухненски бокс и кът за хранене, а 5 от тях са с
камина.

8 декември в
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Форест нук 4

Пампорово

99лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски и
вечери

бар / диско

интернет

басейн

СПА

фитнес

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно,
десерт и 50гр. ракия, 1 чаша вино, 1 безалкохолно или
минерална вода по избор; DJ

Цена на човек

Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

6-ма

-

99 лв.

-

5-ма

-

111 лв.

-

4-ма

-

99 лв.

-

3-ма

-

111 лв.

-

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

-

111 лв.

-

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Комплекс Форест Нук е апартаментен комплекс, разположен
на основния път Пловдив - Смолян и е само на 800м от
снежните писти и лифтовете на Студенец.
На разположение на гостите хотелът предлага СПА център,
кабелна телевизия, Интернет достъп, ски гардероби,
рецепция 24 часа, нощен бар, паркинг, стаи за непушачи,
разрешен достъп на домашни любимци.
СПА центърът е със закрит басейн, сауна, парна баня,
контрастен душ, фитнес, няколко масажни студия и турска
баня (хамам).
В ресторанта на хотела се сервират ястия от
традиционната българска и световна кулинария. Освен
с ресторант в комплекса има и механа, където сред
традиционен родопски стил може да опитате различни
видове ястия от региона.
Апартхотел Форест Нук предлага на своите посетители
настаняване в 240 апартаменти и студиа. Студиото
се състои от едно помещение, в което има спалня или 2
отделни легла. Апартаментът с една спалня разполага със
спалня и дневна с разтегаем диван и кухненско оборудване.
Апартаментът с две спални разполага с три помещения, две
спални и дневна с разтегаем диван и кухненско оборудване.
Апартаментите във Форест Нук разполагат с напълно
оборудвана кухня, 21” телевизор със сателитни програми,
DVD, интернет, мини бар и др. Във всички апартаменти
има баня с душ кабина и тоалетна.

8 декември в
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Орловец 5

Пампорово

118лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

бар / диско

интернет

паркинг

СПА

фитнес

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно, десерт
и 50гр. ракия, 1 безалкохолно, 1 минерална вода; DJ

Орловец e петзвезден хотелски комплекс, построен
през 2005. Намира се в центъра на курорта
Пампорово между хотелите Перелик и Снежанка.

Цена на човек

В хотела има СПА център с басейн, сауна, фитнес,
солариум и възможност за избор между различни
козметични и релаксиращи процедури. На ваше
разположение има още фризьорски салон, скигардероб и търговски център.

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

89 лв.

118 лв.

146 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотелски комплекс Орловец предлага и удобствата
на хотел Перелик, тъй като са свързани с топла
връзка.
В хотела има ресторант, в който се сервират
разнообразни ястия от българската кухня. Освен
ресторанта хотелът предлага лоби бар и пиано бар.
Орловец е на 7 етажа и разполага с 210 легла,
разпределени в 98 двойни стаи и 7 апартамента.
Всяка стая е оборудвана с телефон, кабелна
телевизия, мини бар, сешоар, сейф. На разположение
на гостите е 24 часов рум сервиз. От всяка стая се
разкрива гледка към Родопа планина.

8 декември в
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Балканско Бижу 4
Разлог

84лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

паркинг

басейн

интернет

фитнес

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно, десерт,
ядки и 100гр. ракия, 2 безалкохолни, 1 минерална вода; DJ

Цена на човек
Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

57 лв.

84 лв.

111 лв.

3-ма

61 лв.

88 лв.

117 лв.

2-ма

67 лв.

98 лв.

128 лв.

Студио за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

62 лв.

88 лв.

113 лв.

*възможност за настаняване без празнична вечеря

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотелът е разположен в Разложката котловина,
обкръжен от три планини - Рила, Пирин и Родопи и
безспорно местоположението му го прави изключително
привлекателен.
Хотелът има добър СПА център, в който се предлагат
различни процедури. На разположение на гостите са
сауна и парна баня. На територията на хотела има зала
за игри с билярдна маса, маса за тенис и джаги.
Ресторантът в комплекс Балканско Бижу има капацитет
от 80 места на закрито. В него се извършват всички
хранения. Менюто на ресторанта предлага разнообразие
от традиционни български и международни ястия и
богата винена листа. При изчерпване на капацитета на
ресторанта за 8-ми декември предлагаме варианти за
настаняване без задължително заплащане на празнична
вечеря - такава може да бъде организирана в Банско.
Комплекс Балканско Бижу се състои от 160 апартамента
в 6 блока. Всеки блок носи името на скъпоценен камък:
Ruby (Рубин), Emerald (Смарагд),Sapphire (Сапфир), Amber (Кехлибар), Diamond (Диамант) and Jade (Нефрит).
Помещенията са три различни вида: студио, едноспален
и двуспален апартамент. Всички те разполагат с
напълно обзаведена кухня, локално отопление, кабелна
телевизия, безплатен безжичен Интернет, сейф,
телефон.

8 декември в
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Панорама 3
Сандански

75лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

паркинг

басейн

интернет

фитнес

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно,
десерт и 50гр. водка, 1 безалкохолно, 1 минерална вода;
Музика на живо

СПА Хотел Панорама е разположен в уникалния парк на
град Сандански, в живописна и спокойна местност.

Цена на човек

Предлага голямо разнообразие от релаксиращи терапии,
многообразие от вани, козметични процедури с
възстановителен ефект и благотворно влияние върху
духа и тялото.

Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4 -ма

-

75 лв.

85 лв.

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

3 -ма

-

75 лв.

85 лв.

2-ма

-

75 лв.

85 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотел Панорама предлага разнообразни възможности
за спортни забавления. На разположение на гостите
е външен минерален басейн, фитнес зала, сауна, а
близостта му до парка и стадиона го прави идеалното
място за любителите на разходки, велосипедисти и
спортисти.
Ресторантът на хотела разполага със 100 места
и открита панорамна тераса с 40 места. Освен
ресторант, хотелът предлага и лоби бар и бар при
басейна.
За 8 декември вечерята ще бъде организиран в механа в
непосредствена близост до хотела.
Хотел Панорама разполага със 132 легла, разпределени в
56 стаи и 10 апартамента. Всички стаи са оборудвани
с централно отопление, климатик, телевизор с кабелна
телевизия, телефон, мини-хладилник, санитарен възел
с душ-кабина, безжичен Интернет, тераса с изглед към
града, към басейна или към гората.

8 декември в
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Св. Никола 3
Сандански

109лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

паркинг

басейн

интернет

бар / диско

СПА

Празнична вечеря
Организира се в Средиземноморски ресторант
Пломари: празнична вечеря - салата, предястие,
основно, десерт и 50гр. ракия, 1 чаша вино или бира, 1
безалкохолно напитка, 1 минерална вода; DJ

Цена на човек
Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2 -ма

69 лв.

109 лв.

-

Стая лукс за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

89 лв.

129 лв.

-

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

СПА Хотел Свети Никола разполага с модерен и
съвременен спортен център. Има фитнес зала,
закрит плувен басейн с джакузи, тераса за слънчеви
бани, парна баня, солариум и сауна. В Спа центъра
се предлагат още над 30 вида процедури: масажи,
водни процедури, грижа за тялото, физиотерапия инхалации. Хотелът предлага още закрит охраняем
паркинг паркинг за 60 автомобила с топла връзка към
хотелската част, казино.
На ваше разположение има снек бар с 80 места и тераса
със 120 места, където има богат асортимент от
напитки, торти, сладоледи и пици. Ресторантът на
хотела е с 80 места и тераса. За празничната вечеря
на 8 декември ще се ползва траверната на хотела. Тя
е в гръцки стил, с богата музикална програма, гръцка
кухня и чеверме на дървени въглища. Хотел Свети
Никола 3* предлага и пиано бар.
Хотелът разполага със 7 апартамента, 21 единични
стаи и 63 двойни стаи. Стаите са оборудвани с
телевизор, хладилник, телефон, климатик и собствен
санитарен възел. Апартаментите са оборудвани с
телевизор, хладилник, телефон, климатик и собствен
санитарен възел. Луксозният апартамент разполага
и с джакузи.

8 декември в
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Тирон 2
Стара
Загора

89лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

интернет

паркинг

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно,
десерт и 50гр. ракия, 1 чаша вино, 1 безалкохолно или
минерална вода по избор; DJ

Цена на човек
Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

71 лв.

93 лв.

119 лв.

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

69 лв.

89 лв.

114 лв.

3-ма

71 лв.

93 лв.

119 лв.

2-ма

71 лв.

93 лв.

119 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотелът е с непретенциозен външен вид, прилича на хижа.
Отвътре обаче е с доста модерна визия, а обгръщащата го
природа е забележителна. Около него са обособени няколко
приятни кътчета с пейки и шатри, удобни за кратко
събиране с приятели. До Тирон има и малко естествено
езеро, което осигурява прохлада в горещите дни. Хотелът
е на комуникативно място в центъра на Старозагорски
минерални бани.
На разположение на гостите на хотела има сауна и
фитнес.
В непосредствена близост до Тирон водят началото
няколко екопътеки с различна трудност.
Безжичен Интернет на територията на хотела и двора е
безплатен за гостите, както и паркинга.
Хотелът има две заведения - ресторант и механа.
Механата е издържана в традиционен български стил,
разполага с камина и автентична украса. Освен двете
заведения за хранене, в хотел Тирон има и лоби бар.
Тирон разполага с 43 помещения, от тях 6 апартамента,
30 двойни стаи и 4 тройни стаи. Стаите са приятно
обзаведени с всичко най-необходимо. Всички помещения, с
изключение на тези на първия етаж, са с тераси, баните
са с душ. В допълнение към това в стаите има мини бар
и телевизор със сателитна телевизия. Помещенията
впечатляват с простор и хигиена.

8 декември в
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Парк хотел Троян 4
Троян

129лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

интернет

паркинг

СПА

басейн

фитнес

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно,
десерт и 50гр. ракия, 1 чаша вино, 1 безалкохолно или
минерална вода по избор; DJ

Цена на човек
Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

3-ма

-

129 лв.

-

2-ма

-

129 лв.

-

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Парк Хотел Троян е разположен на 500м. от центъра на
град Троян, сред живописен хълм в парк Къпинчо.
Хотелът
предлага релакс център със закрит
контрастен басейн, сауна, джакузи, парна баня, фитнес,
масаж, външен басейн, детски кът на открито, безжичен
интернет, сейф на рецепция, паркинг.
На разположение на гостите има няколко заведения
– ресторант „Ротонда” с 80 места, в който се
сервира традиционна българска кухня. През лятото
ресторантът разполага с открита тераса. Лоби бар
„Панорама” е удобен за среща с приятели и бизнес
партньори на чаша ароматно кафе, освежителна
напитка и лека закуска. Бар при басейна, който през
лятото изпълнява функцията и на барбекю.
Настаняването в хотела се извършва в 48 помещения:
10 двойни стандартни стаи с допълнително легло–
разтегателен фотьойл, 33 двойни луксозни стаи с
допълнително легло – разтегателен фотьойл и тераса/
осем от които са спални, останалите са с отделни
легла/, 2 студия /спалня с допълнително двойно легло диван/, 3 апартамента /спалня с допълнително двойно
легло - диван/.
Всички стаи са комфортно обзаведени и разполагат
с кабелна телевизия, интернет, сешоар, телефон, /
климатик и мини бар - в апартаментите и студията/.

8 декември в

- 51 -

Сезони 3
Трявна

95лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

интернет

паркинг

басейн

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, основно, десерт и 100гр.
ракия, 1 чаша вино, 1 безалкохолно, 1 минерална вода;
DJ

Цена на човек
Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

3-ма

60 лв.

95 лв.

-

2 -ма

60 лв.

95 лв.

-

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Сезони отваря врати в началото на 2002 г. Той е
разположен непосредствено до борова гора, само на 300
метра от центъра на града.
В хотел Сезони се предлагат и следните удобства:
външен басейн с детски кът, сауна, джакузи, масаж и
аромотерапия, детски център с анимация, паркинг;
велосипеди под наем, сейф, Интернет, екскурзовод,
планински водач. Паркингът е безплатен за гостите на
хотела и е под постоянно видеонаблюдение. Разрешено
е настаняване на домашни любимци. Изисква се такса
от 10 лева на вечер.
Гостите на хотела имат на разположение основен
ресторант, лоби бар и барбекю - тераса. Ресторант
Сезони има 120 места на закрито и 30 места на
открито. В менюто присъстват традиционни
български и европейски ястия и прилична винена листа.
Лоби барът към хотела разполага с 40 места, сервират
се алкохолни и безалкохолни напитки. Барбекютерасата се намира до борова гора и разполага с 36
места. Ястията на скара-пещ се приготвят на място
пред гостите.
Настаняването в хотела става в 3 апартамента и
63 двойни стаи. Всички помещения разполагат с баня
с душ кабина, тераса, телефон, кабелна телевизия,
Интернет връзка, климатик, зареждане с халат и
чехли.

8 декември в
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Родопски дом 4
Чепеларе

97лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

бар / диско

интернет

паркинг

СПА

фитнес

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно, десерт
и 50гр. ракия, 1 чаша вино, 1 безалкохолно, 1 минерална
вода; DJ

Цена на човек
Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

-

97 лв.

126 лв.

3-ма

-

99 лв.

129 лв.

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

2-ма

-

99 лв.

129 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.
Възможност за организиран
превоз на половин цена

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотел Родопски дом се намира в центъра на Чепеларе
- известен целогодишен курорт. Намира се в област
Смолян, на 10 км от курортния комплекс Пампорово,
на 75 км от Пловдив и на 230 км от столицата София.
Хотелът е новопостроен и посрещна първите си
клиенти през м. Април 2006г. Работи целогодишно и е
категория четири звезди.
Родопски дом предлага релакс зона със закрит плувен
басейн, добре оборудвана фитнес зона, сауна, парна
баня, джакузи, масажен център, козметични процедури
за лице и тяло и фризьорски салон.
Ресторантът на хотела предлага уютна атмосфера,
в която да се насладите на типични родопски
специалитети – клин, пататник, марудници и др.
Капацитетът на заведението е 50 места.
В хотела има 29 двойни стаи, 19 двустайни и 3
тристайни апартамента. Двойните стаи са с
балкон и разкриват прекрасна гледка към планината..
Разполагат с телефон, хладилник, сателитна
телевизия, баня с вана. Стаите и апартаментите
са с централно отопление. Апартаментите са с
оборудван кухненски блок, всекидневна с камина,
спалня, телефон, телевизор, хладилник, баня с вана.

8 декември в
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Балкан 4
Чифлик

89лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

паркинг

басейн

интернет

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно,
десерт и една минерална вода; DJ

Цена на човек
Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

-

89 лв.

114 лв.

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

3-ма

-

94 лв.

121 лв.

2-ма

-

99 лв.

130 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотел Балкан се намира в известния с минералните
си горещи извори курортен комплекс Чифлика.
Предимството на този хотел за празник като 8-ми
декември е външният басейн с топла минерална вода
- незабравимото изживяване да се изкъпеш насред
зимата навън и то в топла вода.
Хотел Балкан разполага с външен минерален басейн
и плаж, спа център с множество възможности за
балнеолечение и физиотерапия. СПА-центърът
предлага всички удобства включващи сауна, парна
баня, турска баня, топило. Външният басейн и
джакузито са с гореща минерална вода доведена
директно от извора. Те се ползват напълно безплатно
от гостите на хотела.
Ресторантът е на две нива, разполагащ със 160 седящи
места. Подходящ е както за семейни празненства,
така и за всякакъв вид бизнес мероприятия.
Празничната вечеря ще се проведе с него, като няма
ограничение за това до колко часа ще се ползва.
Хотелски Комплекс Балкан разполага с 59 двойни
стаи и 8 апартамента. Всички стаи разполагат
със самостоятелен санитарен възел, сателитна
телевизия, Интернет и тераса.

8 декември в
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Дива 4
Чифлик

126лв.

от

за две нощувки

Удобства
закуски

паркинг

басейн

СПА

Празнична вечеря
Празнична вечеря - салата, предястие, основно, десерт
и 50гр. ракия, 1 чаша вино, 1 безалкохолно, 1 минерална
вода; DJ

Цена на човек
Апартамент за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

4-ма

-

126 лв.

153 лв.

Стая за

1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

3-ма

-

129 лв.

157 лв.

2-ма

-

129 лв.

157 лв.

Получаваш още:
Възможност да резервираш
през октомври за 10 лв.

За резервации
По телефон - 0883 489 815
Всеки офис на Usit Colours
Oнлайн на www.usit.bg

Хотел Дива се намира между северната граница
на Троянския Балкан и Васильовската планина в
долината на река Бели Осъм, само на 15км. от град
Троян. разположен е далеч от пътя, който минава през
Чифлика сред красива гора. Подходящ е за пълноценна
почивка през всички сезони на годината.
Спортно-възстановителният център на хотела
предлага услуги като калолечение, климатотерапия,
балнеолечение, масажи и релаксиращи процедури,
ароматерапия. Има и външен басейн, който е с топла
минерална вода. Хотел Дива предлага възможност да
се ползват тенис корт, тенис на маса, билярд. Дават
се и велосипеди под наем.
Хотелът разполага с голям ресторант, барбекю и лоби
бар. Обстановката е доста приятна. При по-голяма
заетост предлагат хубаво обедно меню.
Хотелът предлага 35 двойни стаи, 5 апартамента
и 2 апартамента тип мезонет с камина. Всички
разполагат с телевизор, мини бар и телефон.
Хотелът разполага с безплатен охраняем паркинг за
гостите на хотела.

София
бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 35
02 | 981-19-00, sofia@usitcolours.bg
щанд Mall Sofia, партер
02 | 822-23-50, sofiamall@usitcolours.bg
щанд Paradise Center, партер
02 | 999-15-96, paradisecenter@usitcolours.bg
щанд Serdika Center, ниво -1
02 | 944-90-09, serdikacenter@usitcolours.bg
Студентски град
ул. 8 ДЕКЕМВРИ
02 | 961-60-18, studgrad@usitcolours.bg

Пловдив
ул. Железарска 2
032 | 622-530, plovdiv@usitcolours.bg

Варна
бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 11
052 | 631-703, varna@usitcolours.bg
Mall Varna, партер
052 | 576-707, varnamall@usitcolours.bg

Бургас
ул. Цар Петър 20
056 | 844-949, burgas@usitcolours.bg

Благоевград
бул. Крали Марко 1
073 | 880-717, blgd@usitcolours.bg

Велико Търново
пл. СЛАВЕЙКОВ 7
062 | 601-751, tarnovo@usitcolours.bg

Русе
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
082 | 840-364, ruse@usitcolours.bg

Свищов
ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 24
0631 | 649-69, svishtov@usitcolours.bg

Стара Загора
ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ
105
Работно
време: пон. - пет. от 9:30 до 18:30, събота от 10:30 до 16:00, Mall Sofia и Mall Varna:, пон. - нед. от 10:00 до 21:00
042 | 644-446, stzagora@usitcolours.bg

