
ЕСЕН.ВИНО.СПА! 
хотел "Тракийска Резиденция" **** 

Цени за двойно настаняване 2 нощувки 3 нощувки 4 нощувки 5 нощувки 

Двойна стая "Комфорт" 408.50 лв. 580.50 лв. 774.00 лв. 967.50 лв. 
Допълнително настаняване 

3-ти възрастен  63.00 лв. на вечер 

Дете от 0 до 4 години безплатно 

Първо дете от 4 до 12 години 39.00 лв. на вечер 

Второ дете от 4 до 12 години 14.00 лв. 

*Валидността на пакета е за дните от неделя до четвъртък до 02 Декември 2021 

Настаняването започва след 15:00 часа, а освобождаване на стаите е до 12:00 часа! 

• Цената включва: нощувка, закуска и вечеря на блок маса                                                                                            
СПА центрове Старосел: 

• СПА център Старосел: вътрешен и външен минерални басейни,  джакузи с детска секция и 
самостоятелно четириместно джакузи, арома сауна, две парни бани, външна сауна с уникален 
дизайн, релакс зона 

• СПА център Тракийска резиденция: Аква-термален СПА парк с три минерални басейна: голям 
закрит с двадесет и пет метрова зона за плуване, хидромасажна зона с лежанки, водни джетове, 
вулкан, подводна река и присъединено джакузи, детски басейн с водна пързалка и водопад, 
басейн на съкровищата, топли помещения с ароматни масла: финландска сауна и парна баня, зони 
за релакс с приятна атмосфера, фитнес 

• Винен тур във винарска изба Старосел 

• 15% отстъпка от пакетите за винотворчество                                                                                                                          
• 10 % отстъпка от Винена бъчва на Бог Дионис 

• Паркинг, Wi-Fi в целия комплекс, туристическа застраховка, курортна такса и 9% ДДС. 

Условия за резервации, плащания и промени на резервации може да видите Тук 

Резервация бихте могли да направите на: hotel@starosel.com или на телефон + 359 897 87 09 08 

Авансово плащане в размер на 50% от стойността на резервацията ви, е изискуемо по банков път в 
срок от 5 работни дни от потвърждението по посочената банкова сметка с ОСНОВАНИЕ - номерът 
на Вашата резервация.При неизвършено плащане в срок, хотелът запазва правото си да анулира 
резервацията Ви. 

БАНКОВИ ДАННИ: 

СТАРОСЕЛТУР ЕООД 
БАНКА ПРОКРЕДИТ БАНК АД 
BG65PRCB92301050969101 
PRCBBGSF 

https://www.starosel.com/bg/terms-and-conditions

