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Дипломатически Голф Турнир 16.06.2018 

 

Пирин Голф Хотел § СПА 5* Пирин Голф Апартаментен Комплекс 4* 
 

Пакет Настаняване 

 

60лв на човек при 

настаняване на двама; 

102лв на човек при 

единично настаняване 

 1 нощувка в Двойна 
стая 

 1 закуска в ресторанта 
на хотела 

 Ползване на вътрешен 
и външен басейн и 
термална зона 
 

 

Пакет Настаняване 

 

120лв на човек при 

настаняване на двама; 

187лв на човек при 

единично настаняване 

 1 нощувка в двойна стая   
 1 закуска в ресторанта 

на хотела 
 Такса участие в голф 

турнира за 1 човек 
 2 бр. куверт – за BBQ 

вечер и Коктейл  
 Ползване на вътрешен и 

външен басейн и 
термална зона 

 

 

Пакет настаняване 

 

45лв на човек при 

настаняване на двама; 

81лв на човек при 

единично настаняване 

 

 1 нощувка в Студио / 
Апартамент една спалня 

 1 закуска в ресторанта 
на хотела 

 Ползване на вътрешен и 
външен басейн и 

термална зона 

 

 
Пакет Лайт 

 
165лв на човек при 

настаняване на двама; 
201лв на човек при 

единично настаняване 

 

 1 нощувка в Студио / 
Апартамент една спалня   

 1 закуска в ресторанта 
на хотела 

 Такса участие в голф 
турнира за 1 човек 

 2 бр. куверт – за BBQ 

вечер и Коктейл  
 Ползване на вътрешен и 

външен басейн и 
термална зона 

Доплащане за следваща нощувка – 55лв на човек при 

настаняване на двама / 102лв при единично 

настаняване с вкл. закуска 

Доплащане за следваща нощувка – 45лв на човек при 

настаняване на двама / 81лв при единично 

настаняване с вкл. закуска 

 

ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ: 

 Цената включва паркинг, ДДС и описаните към всеки пакет услуги. 
Цената не включва курортна такса в размер на 0,88 стотинки на ден на човек за настаняване в Пирин Голф Хотел & СПА и 

0,55 стотинки на ден на човек за настаняване във Ваканционни апартаменти и вили Пирин Голф & Кънтри Клуб 
 Стандартна политика за настаняване на деца според избрания хотел  

 

ДОПЛАЩАНЕ: 

 Такса участие в голф турнира- 50 лева на човек.  
 Куверт за Коктейл – 35 лева на човек. 
 Куверт за неофициална вечеря- барбекю в Half Way House на 15.06.2018 - 35 лева на човек. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПА и РЕЛАКС В ПИРИН СПА ЦЕНТЪР 

 

Възстановяващ СПА пакет 

 
Ексфолиация ,,Сатенен Блясък”–20 мин 

Терапия с топли билкови торбички–60 мин 
Терапия за околоочен контур анти-еидж 

30 мин 

120 лева на човек 

Подмладяващ СПА пакет 

 
Терапия с ВИТАМИН Ц (тяло) 60 мин 
Подмладяваща терапия с колаген и 

еластин (лице) 45мин 
Рефлексотерапия 20 мин 

130 лева на човек 

Детоксикиращ СПА Пакет 

Детоксикираща таласо вана- 20мин 
Масаж с мед за премахване на 

токсините от тялото 30мин 
Терапия Сарай с глина (включва 

нанасяне на маска ,20 мин в парна 
баня , завършващ масаж) 60 мин 

140 лева на човек 
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