Цени до 27.12.2018 г.
Тип настаняване
Стандартна стая
Супериор стая
Двойна Делукс стая
Двойна Гранд
Делукс стая
Джуниър
Апартамент
Делукс Апартамент
ВИП Апартамент

Делник
138
156
174

Уикенд
160
180
198

192

217

243
280
315

280
320
360

“Гранд Хотел Велинград” е напълно реновиран и обновен през 2018 г. и е единствен по рода
си комплекс във Велинград.
Само нашите гости могат да почиват и се забавляват на едно място в боулинг и нощен
клуб – Пиано Бар с жива музика и гост изпълнители БГ звезди от София и страната.
Нашите двойни стаи са просторни - 35 м2.Предлагаме и 14 апартамента с различна
квадратура в т.ч. Президентски .
Всички наши стаи са с тераси и са комфортно обзаведени с легла и 35 см матраци
“Magniflex”.
Разполагаме и с три конферентни зали, едната от които е с 200 места.
Нашият ресторант има обособена част, обзаведена като традиционна механа, а блок масата
вече е просторна и удобна.
След реновацията, ние сме единственият хотел във Велинград, който вече има обособени
две отделни СПА зони.
След 19.10.2018 ние можем да предложим на нашите гости тишина, спокойствие и
релакс в СПА зоната с контролиран достъп само за възрастни.
В тази зона е реализирана концепцията за “Wellbeing” и има всичко необходимо за тялото и
душата.
Специално озвучаване, сауна парк, парна баня, аромотерапия във вулканична стая, солна стая
от ново поколение с халагенератор, ледена стая -5 С, подводен масаж тангентор, стая за
релакс, кабинети за масаж и козметични процедури, медицински център с процедури и
терапии.
В свободната СПА зона отделно, на ваше разположение са:
сауна парк, парна баня, билкова сауна, солна стая, лакониум, кнайп пътека, душове плюс
8 басейна с минерална вода:
Четири външни, от които два инфинити – с панорамна гледка към града (Външните басейни
са затворени за месеците октомври-март .
Четири вътрешни – полуолимпийски размер за плуване, един детски и два термални мини
басейна с хидромасаж.
ГРАНД ХОТЕЛ ВЕЛИНГРАД – ДОКАЗАНИ В ГОДИНИТЕ !

