
 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Ценовник бр.1-14.03.2017 

 

HOTEL BANSKO SPA & HOLIDAYS 4*, Банско 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     За престој во хотел од 13.04-18.04.2017 за пакет од 3 или 4 ноќевања                       

Цена по лице за пакет-Се Вклучено 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 Цената се однесува за пакет од 3 или 4 ноќевања-Се Вклучено, Велигденски ручек, 

Велигденски јајца, Велигденски колач, користење на базен, фитнес, парна бања, сауна, 

паркинг. 

 

                           Попусти: 

o Прво дете од 0-6.99 г. на дополн.легло со 2 возрасни-Бесплатно 

o Второ дете од 0-6.99 г. на дополн.легло во 2 возрасни-70% попуст 

o Дете од 7-13.99 г. на редовно легло со 2 возрасни во Двокреветна соба-30% попуст 

o Дете од 7-13.99 г. на дополн.легло-50% попуст 

o Возрасен на дополнително легло-30% попуст 

 

 

 

 

Тип на соба Пакет 

3- ноќевања 

Пакет 

 4- ноќевања 

Двокреветна соба 2+1  95 € 123 € 

Еднокреветна соба 1 141 € 182 € 

Апартман (мин.2 воз.) 2+2 135 € 176 € 

ВЕЛИГДЕН-БАНСКО И БОРОВЕЦ 

 



 

 

APART-HOTEL LUCKY BANSKO 5*, Банско 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

                             За престој во хотел од 13.04-17.04.2014 за пакет од 3 или 4 ноќевања                       

Цена по соба на ден-Полупансион 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 Цената се однесува по соба на ден за 2, 3 или 4 ноќевања-Полупансион, превоз до црквата 

Св.Троица, Велигденски колач, Велигденски јајца, чаша вино после литургија, користење на 

парна бања, сауна, Џакузи, , базен, Wi-Fi  мини клуб за деца 

 

 

                    Доплати: 

o Вечера (задолжителна) за гостите на дополнително легло- 15 еур на ден возрасен/ 8 еур на ден деца 

од 2-11.99 г. 

o Свечен Велигденски ручек (незадолжително) на 16.04.2017 во ресторан “Le Bistro” -25 еур возрасен/13 

еур деца од 2-11.99 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип на соба    

   2 ноќи 3 ноќи 4 ноќи 

Студио Lux     (2 редов.легла+1 допол.легло) 89 € 87 € 84 € 

Апартман Lux  (2 редов.легла+1 допол.легло) 99 € 97 € 93 € 

Апартман Deluxe  (2 редов.легла+2 допол.легла) 116 € 114 € 111 € 

Апартман Executive  (2 редов.легла+2 допол.легла) 142 € 138 € 133 € 

Апартман Lux  со 2 спални (4 редов.легла+1 допол.легло) 177 € 173 € 169 € 



 

 

PARK HOTEL GARDENIA 4*, Банско 
 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

                       За престој во хотел од 13.04-18.04.2017 за минимум 3 ноќевања-Се Вклучено                       

 

 

                             

                    

 Цената се однесува по лице на ден-Се Вклучено, ужина, сокови, чај, кафе од 08.00-21.00 часот,  

домашни алкохолни пијалоци (вино, ракија, водка, пиво) од 12.00-21.00 часот, користење на 

базен, сауна, парна бања, фитнес, Џакузи, интернет, мини сеф во соба  

 

 Доплати/Попусти: 

 Прво дете од0-6.99 г. на допол.легло со 2 возрасни-Бесплатно 

 Второ дете од 0-6.99 г. на допол.легло со 2 возрасни-плаќа по 9 еур на ден 

 Дете од 7-13.99 г. на допол.легло со 2 возрасни-50% попуст 

 Дете од 7-13.99 г. на редовно легло-30% попуст 

 Возрасен на дополнително легло-30% попуст 

 Доплата за Еднокреветна соба-16 еур/ноќ 

 Доплата за Двокреветна Лукс соба-16 еур/ по соба на ноќ 

 Доплата за Апартман-27 еур/по сона на ноќ 

 Доплата за Стандардна соба со балкон-6 еур/по соба на ноќ 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Тип на соба Цена по 

лице на ден 

Двокреветна Стандард соба (без балкон) 37 € 

Двокреветна Економска  35 € 



 

REGNUM APART-HOTEL 5*, Банско 
 

 

 

 

 

 

 

                                

                                      За престој во хотел од 13.04-17.04.2017 за минимум 2 ноќевања 

 

Тип на соба 2 BB 2 HB 3 BB 3 HB 4 BB 4 HB 

Executive Suite  (2 воз.+2 деца) 96 € 107 € 140 € 157 € 182 € 205 € 

Grand Suite  (4 воз.+2 деца) 93 € 105 € 137 € 154 € 178 € 201 € 

Сместување на 

дополнително  

легло 

 

Дете  (0-8.99 г.) Бесплатно 

Дете (9-13.99 г.) 48 € 53 € 69 € 87 € 91 € 114 € 

Возрасен 72 € 77 € 105 € 122 € 112 € 134 € 

 

 Цената се однесува по лице за 2, 3 или 4 Ноќевања со појадок или Полупансион, 

користење на базен, Џакузи, финска сауна, парна бања, фитнес, анимација за деца, 

интернет, паркинг. 

 

 Доплати: 

 Еднокреветна соба-  доплата 75% 

 Доплата за Deluxe Suite- 11 еур на ден 

 Доплата за поглед на планина-11 еур на ден 

 Доплата за Велигденски ручек на 16.04.2017-22 еур возрасни / 11 еур деца од 9-13.99 г./ 

деца од 0-8.99 г. -бесплатно 

          

 Сместување во Executive Suite (апартман со 1 спална) 

- Минимум 2 лица на редовно легло, Максимум 2 деца или 1 возрасен на допол.легло; 

- 1 возрасен и 1 дета до 8.99 г.=Еднокреветна соба 

- 1 возрасен и 1 дета од 9-13.99 г.=Двокреветна соба 

      

 Сместување во Grand Suite (апартман со 2 спалнi) 

- Минимум 4 лица на редовно легло, Максимум 2 деца или 1 возрасен на дополн.легло; 

- 2 возрасни и 2 деца до 8.99 г.= според условите за Еднокреветна соба 

- 2 возрасни и 2 деца од 9-13.99  г.= се наплаќа цела сума 

  

 



 

 

HOTEL ASTERA 4*, Банско 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

За престој во хотел од 13.04-17.04.2017 

Цена по лице за пакет-ПОЛУПАНСИОН 

 

Тип на соба Пакет 

3-ноќевања 

Пакет 

4-ноќевања 

Двокреветна соба  107 € 122 € 

Апартман со 1 спална 160 € 193 € 

 

 Цената се однесува по лице за пакет од 3 или 4 ноќевања-Полупансион, Велигденски ручек, 

користење на базен, Џакузи,  фитнес, Турска бања, сауна, интернет, паркинг. 

 

 Доплата за ручек: 10 еур возрасен / 5 еур деца од 3-12.99 г. 

 

 Попусти: 

 Дете до 2.99 г.-Бесплатно 

 Едно дете од 3-12.99 г. на допол.легло со 2 возрасни-Бесплатно 

 Едно дете од 3-12.99 г. на редовно легло со 1 возрасен во Двокреветна-50% 

попуст 

 Две деца од 3-12.99 г. со 1 возрасен во Двокреветна-секое дете по 50% попуст 

 Две деца од 3-12.99 г. на допол.легло со 2 воз. во АПП со 1 спална-прво дете 

бесплатно, второ дете 50% попуст 

 Возрасен на дополнително легло-30% попуст 

 

                         ** Дополнително се наплаќаат: Спа и Велнес центар, куглање, билијард, пинг понг,  

                             интернет во соба. 

 

                   

 

            

 

 

 

 



 

 

ST.GEORGE SKI & SPA 4*, Банско 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

За престој во хотел од 13.04-17.04.2017- за минимум престој 3 ноќи 

 

 

 30 еур -Цена по лице на ден-ПОЛУПАНСИОН 

 

 Доплата за сместување во Студио (2+1)- 6 еур / по соба на ноќ 

 Доплата за сместување во АПП со 1 спална (2+2)-11 еур/ по соба на ноќ 

 

 

                      ** Цената се однесува по лице на ден-Полупансион, вклучени пијалоци за време на  

                         вечера (вода, сокови, вино и пиво),  превоз до црквата Св.Троица, Велигденски јајца,  

                            Велигденско лепче, користење на базен, Финска сауна, Арома сауна, парна бања, Џакузи, 

                            детско катче, интернет. 

 

 

 Доплати и попусти: 

 Деца од 0-2.99 г. на допол.легло во Студио или АПП-Бесплатно 

 Деца од 3-11.99 г. на допол.легло во Студио или АПП-12 еур на ден 

 Возрасен на допол.легло во Студио или АПП со 1 спална-29 еур на ден 

 Дете на редовно легло со 1 возрасен во Двокреветна или Студио-50% попуст 

од цената за возрасен 

 Доплата за Еднокреветна соба-70% (од цената за Двокреветна или Студио) 

 

 

 Доплата за Велигденски ручек (незадолжително)- 11 еур возрасен/6 еур деца до  

11.99 г.       

 

 

 

                                

 

 



 

 

SAINT GEORGE PALACE 4*, Банско 
 

 

 

 

 

 

 

 

   За престој во хотел од 13.04-18.04.2017 

 

Цена за студио или АПП за пакет од 3 или 4 ноќевања 

Тип на соба 3- ноќевања 4-ноќевања 

Пакет-НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК 

Студио (2 воз.+1 дете до 3.99 г.) 172 € 209 € 

АПП со 1 спална (3 воз. или 2 воз.+ 2 

дена до 11.99 г.) 
247 € 

299 € 

АПП со 2 спални (4 воз. или 2 воз.+ 3 

деца до 11.99 г.) 
251 € 

430 € 

Пакет-ПОЛУПАНСИОН 

Студио (2 воз.+1 дете до 3.99 г.) 227 € 283 € 

АПП со 1 спална (3 воз. или 2 воз.+ 2 

дена до 11.99 г.) 

331 € 409 € 

АПП со 2 спални (4 воз. или 2 воз.+ 3 

деца до 11.99 г.) 

462 € 579 € 

 

 Цената вклучува пакет од 3 или 4 нокевања со појадок или полупансион, Велигденски 

јајца, Велигденски ручек на 16.04.2017, превоз во еден правец до црквата Св.Троица 

на 15.04.2017, користење на сауна, парна бања, базен, Џакузи, Wi-Fi интернет во 

целиот хотел, паркинг. 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 



 

 

   MURITE CLUB HOTEL 4*, Разлог 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                      

За престој во хотел од 13.04-18.04.2017 

 

Двокреветна соба  во  

споредна зграда 

“Orchidea” 

СЕ ВКЛУЧЕНО ПОЛУПАНСИОН 

2 ноќи 3 ноќи 4 ноќи 2 ноќи 3 ноќи 4 ноќи 

Двокреветна соба  (цена по лице) 77 € 105 € 136 € 64 € 89 € 113 € 

Еднокреветна соба +50% од цаната за возрасен 

 

 Цената вклучува бесплатно користење на базен, Џакузи, сауна, парна бања, фитнес, 

надворешен паркинг, клуб за деца со анимација, Велигденски ручек на 16.04.2017, 

превоз до црквата во Разлог на 15.04.2017, Велигденски јајца, Велигденски колач 

      

 

 Попусти: 

 Деца од 0-3.99 г.-Бесплатно 

 Прво дете од 4-13.99 г. на допол.легло со 2 возрасни во АПП-бесплатно 

 Второ дете од 4-13.99 г. на допол.легло со 2 возрасни во АПП-50% попуст 

 

 Доплати: 

 За двокреветна соба во главна зграда “Azalia”- 6 еур/ по лице на ден 

 За АПП со 1 спална во споредна зграда “Orchidea”- 6 еур /по лице на ден 

 За АПП со 1 спална во во главна зграда “Azalia”-11 еур /по лице на ден 

 Возрасен на дополнително легло во АПП- плаќа +75% од цената за возрасен во 

двокреветна соба во споредна зграда “Orchidea” 

 

 

 

 

 

 

 



 

FESTA CHAMKORIA 4*, Боровец 

Велигден и 1-ви МАЈ 
 

 

 

 

 

 

 

За престој во хотел од 14.04-18.04.2017 и од 28.04-02.05.2017-мин.3 ноќевања 

 

                                                           Цена по лице на ден-Се Вклучено 

                                  (10% попуст за резервации до 31.03, платени 100% до 07.04.2017) 

 

Тип на соба Цена  

Двокреветна (макс.2 лица) 36 € 

Студио или Јуниор Суит (мин.2 лица) 39 € 

Суит (мин.2 лица) 44 € 

Еднокреветна соба 55 € 

 

 Цената се однесува по лице на ден-Се Вклучено, Велигденски ручек на 16.04.2017, ручек на 

01.05.2017, анимација за деца од 20.00-21.00ч., проекција на цртани филмови од 16.00-18.00ч., 

користење на базен, сауна, парна бања, фитнес, Wi-Fi интернет, паркинг, 15% попуст во Спа 

центарот. 

 

 

 

Попусти: 

o Дете до 1.99 г.-Бесплатно 

o Дете од 2-12.99 г. на редовно легло во Двокреветна со 1 возрасен-50% попуст 

o Прво дете од 2-12.99 г. на дополнително легло во Студио или Суит со 2 возрасни-Бесплатно 

o Второ дете од 2-12.99 г. на дополнително легло во Студио или Суит со 2 возрасни-50% попуст 

o Возрасен на дополнително легло во Студио или во Суит-30% попуст 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 



 

 

FESTA WINTER PALACE HOTEL 5*, Боровец 

Велигден и 1-ви МАЈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   За престој во хотел од 14.04-18.04.2017 и од 28.04-02.05.2017-мин.3 ноќевања 

 

                              Цена по лице за пакет од 3 ноќевања-Ноќевање со појадок 

                        (10% попуст за резервации до 31.03, платени 100% до 07.04.2017) 

 

                          

 

 

 

 

 Цената се однесува по лице за пакет од 3 ноќевања со појадок, Велигденски ручек на 

16.04.2017, ручек на 01.05.2017, анимација за деца од 20.00-21.00ч., користење на базен, 

сауна, парна бања, фитнес, Wi-Fi интернет, паркинг, 15% попуст во Спа центарот. 

 

 Доплати: 

 34 еур/ по соба за 3 ноќи, за сместување во Студио 

 51 еур/ по соба за 3 ноќи, за сместување во Стандард Суит 

 35 еур-за дополнително ноќевање за возрасен, Ноќевање со појадок 

 Доплата за вечера-11 еур на ден за возрасен/6 еур на ден за дете 

 

                        Попусти: 

o Дете до 1.99 г.-Бесплатно 

o Дете од 2-12.99 г. на редовно легло во Двокреветна со 1 возрасен-50% попуст 

o Прво дете од 2-12.99 г. на дополнително легло во Двокреветна, Студио или Суит со 2 возрасни-

Бесплатно 

o Второ дете од 2-12.99 г. на дополнително легло во Студио или Суит со 2 возрасни-50% попуст 

o Возрасен на дополнително легло во Студио или во Суит-30% попуст 

 

 

 

 

Тип на соба Пакет за 3 ноќевања 

Двокреветна соба  132 € 

Еднокреветна соба 186 € 



 

RILA HOTEL 4*, Боровец 
 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                         За престој во хотел од 13.04-16.04.2017incl. 

                                                             Цена по соба по пакет-Полупансион 

                           

Тип на соба 2-ноќи 3-ноќи 4-ноќи 

Стандардна Двокреветна соба (2 возрасни) 160 € 222 € 285 € 

Стандардна Двокреветна соба=Еднокреветна 104 € 147 € 190 € 

Доплата:  

Дете од 0-1.99 г. со 2 возрасни Бесплатно 

Дете од 2-11.99 г. со 2 возрасни 10 € 10 € 10 € 

1 возрасен со дете од 0-1.99 г. =Еднокреветна 

Дете од 2-11.99 г. со 1 возрасен 

(возрасниот плаќа за Еднокреветна соба, а 

детето плаќа според табелата) 

26 € 34 € 43 € 

Возрасен на дополнително легло 48 € 64 € 80 € 

 

 Цената се однесува за соба за пакет од 2,3 или 4 ноќевања-Полупансион, Велигденски 

ручек на 16.04.2017, користење на базен, Џакузи, Wi-Fi интернет, паркинг (со 

ограничен број на места) 

 

 Сместување во Стандардна соба: 2 единечни кревети, 1 дополнителен кревет (фотелја на 

извлекување); максимум 2  

 

 Цената не вклучува:  

 Превоз Скопје-Банско-Скопје 14.04-17.04.2017-40 еур 

 Туристичка такса 1 еур по лице на ден 

 Цените се дадени во Евра, плаќањето е задолжително во денари (1 еур= 61.8 мкд) 

 При резервација задолжително уплата на аванс во износ од 30% 

 Задолжително патничко осигурување 

 За овој аранжман важат општите услови за патување на Фибула Ер Травел и СКТМ 

 


