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Уикенд в Тринити Резидънс
Банско

Условията по настоящата оферта са валидни за периода
10.05.2021 - 31.10.2021

Ценови условия

Безплатни услуги

Доплащане и отстъпки

Изхранване

Условия за плащане и анулиране

Контакти

Не пропускайте прекрасните уикенди в планината през лятото. Прохлада,
чист въздух, механи, спа център, басейн, сауни. Много места в околността на
Банско, които можете да посетите през деня – от Рилския манастир до
Мелник, от Рупите до Лещен и Ковачевица.
Тринити Резидънс се намира в центъра на Стария град на Банско. Само на 5
минути пешеходно разстояние от центъра на града и на 15 мин от кабинковия
лифт на Банско.
Хотелът разполага с двойни стаи, двойни стаи с балкон и фамилни стаи.
Стаите са големи, оборудвани с всички удобства за клиентите си. На

https://trinity-bansko.bg/stai/hotelska-chast/dvojna-staja/
https://trinity-bansko.bg/stai/hotelska-chast/dvojna-staja-s-terasa/
https://trinity-bansko.bg/stai/hotelska-chast/familna-staja/
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територията на комплекса се намират 2 ресторанта – Основен ресторант, в
който се сервират храненията на бюфет и А-ла-карт ресторант.
Уелнес центъра предлага парна баня и финландска сауна, отопляем
целогодишен басейн с размери 12 х 16 м.

Ценови условия

Цена на вечер на човек

Двойна стая 35.00 лв

Двойна стая с балкон 45.00 лв

Фамилна стая 52.00 лв

Цената е нетна, на вечер, на човек, с включена закуска.

Безплатни услуги
Включени в цената допълнителни услуги:
★ нощувка със закуска
★ ползване на целогодишен закрит отопляем басейн, с размери 16 х 12 м.,

с температура 28 - 30℃
★ детски отопляем басейн, с температура 34 - 36 ℃
★ парна баня и сауна
★ интернет на територията на целия комплекс
★ безплатен открит и закрит паркинг

Доплащане и отстъпки
● Безплатна бебешка кошара

https://trinity-bansko.bg/uslugi/restoranti/osnoven-restorant/
https://trinity-bansko.bg/uslugi/relaks-zona/sauna/
https://trinity-bansko.bg/uslugi/relaks-zona/zakrit-basejn/
https://trinity-bansko.bg/uslugi/relaks-zona/zakrit-basejn/
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● Деца до 11.99 г. на допълнително легло - се настаняват безплатно
● Деца до 5.99 г. на основно легло се настаняват безплатно. Стаята се

калкулира като единична.
● Деца от 6 г. до 11.99 г. на основно легло - 50% отстъпка от цената
● Възрастен на допълнително легло - 20% отстъпка от цената на човек
● Единично настаняване - 80% доплащане върху цената на човек

Изхранване

Изхранванията в хотела - закуска, обяд и вечеря, се извършват на блок маса,
в основния ресторант на хотела. През летния сезон се използва и втория
ресторант, който е с лятна градина.
Уикенд офертата е с включена закуска. Има възможност за доплащане за
вечеря, при следните условия:

● дете до 5.99 г. - безплатна вечеря
● дете до 11.99 г. - доплаща 9.00 лв. на ден
● възрастен - доплаща 18.00 лв. на ден

В цената на вечерята не са включени напитки.

Условия за плащане и анулиране

Заплащане на 20% депозит по резервацията.
Доплащане по резервацията до 3 дни преди пристигане по банков път.
Анулации при над 7 дни преди настаняване - депозита се възстановява.
При анулиране на резервацията до 7 дни преди настаняване или при
неявяване, депозитът от 20% се задържа като неустойка. Правилото не важи
при форсмажорни обстоятелства, включително и попадане под карантина с
COVID-19, като при възникването на такива, депозита се възстановява.

Контакти
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Рецепция

✆ +359 883 27 27 21
📧 trinity@trinity-bansko.bg

Управител
Катя Филипова

✆ +359 883 27 37 70
📧manager@trinity-bansko.bg

Маркетинг Отдел
Тодор Петков

✆ +359 899 210 183
📧marketing@premiumhotels.bg
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