ПРОФИЛАКТИКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
В ХОТЕЛ „БАНКЯ ПАЛАС”
НА ЧИСТ ВЪЗДУХ И МИНЕРАЛНА ВОДА
1,2,3 или 6 нощувки със закуски и вечери
+ 2 процедури на ден + уелнес пакет
Офертата е валидна до 31 май 2021 г.
Вариант 1: Една нощувка със закуска и вечеря +2 процедури на ден за един
човек 82 лв. – 15% за 70 лв.
Вариант 2: Две нощувки със закуски и вечери +2 процедури на ден за един
човек 160 лв. – 15% за 136 лв.
Вариант 3: Три нощувки със закуски и вечери + 2 процедури на ден за един
човек 232 лв. – 15% за 198 лв.
Вариант 4: Шест нощувки със закуски и вечери + 2 процедури на ден за
един човек 326 лв.
Процедури, включени в пакета, посочени от физиотерапевтите ни в
зависимост от здравословното състояние на гостите:
-

солариум,
терапия „уморени крака“,
частичен масаж,
лимфодренаж,
апаратен масаж,
парафинова терапия
ултразвукова фонофореза,

-

интерферентен обезболяващ
вакумен масаж,
перлена вана с минерална вода с
луга или билки,
електролиполиза,
тангентор
инхалация с растителни есктракти

Уелнес пакетът включва: сауна, парна баня, релакс зона фитнес.
Цените са на човек, при двойно настаняване в стая и включват:
застраховка, туристически данък, 9% ДДС
✓ Безплатно ползване на: паркинг, WI-FI интернет.
✓ 10% намаление на услугите в Уелнес центъра с минерална вода
✓ Деца до 5.99 г. се настаняват безплатно при двама пълноплащащи
родители на база ВВ
✓ Деца от 6 до 11.99 г. заплащат 50% от цената на пакета на база
нощувка, закуска и вечеря.
Доплащания:
Стая с тераса – 20 лв.
Единично настаняване – 30 лв. на ден
Настаняване в апартамент / макс. трима възрастни/ – 30 лв. на ден.
✓

Хотел „Банкя Палас” 4* - УЕЛНЕС ЦЕНТЪР
Хотел Банкя Палас се намира в националния и международен балнеоложки курорт
Банкя, разположен в полите на Люлин планина. Славата на Банкя се дължи на факта,
че и въздухът, и водата му притежават изключителни лечебни свойства.
Минералната вода в хотел „Банкя Палас” е алкална с PH 9 и е полезна както за пиене,
тъй като регулира киселинния състав на организма, така и за водни процедури.
Лечебните свойства на минералната вода са свързани със заболявания на опорнодвигателния апарат и заболяванията на периферната нервна система. Минералната
вода е в целия хотел.
Хотелът предлага на своите гости Уелнес център с минерална вода на две нива, който
разполага с душ Виши, вибросауна, пресор за лимфодренаж, интерферентен ток,
ултразвукова фонофореза, магнитотерапия, лечебни масажи, терапии с поморийска
кал, мед, шоколад, аромотерапия, тангенторна вана, перлени вани с минерална вода
и поморийска кал, парна баня, сауна, солариум, релакс зона, фитнес център и др.
Минералната вода в хотел „Банкя Палас” е от собствен източник, с постоянен дебит и
температура 23 C, слабо минерализирана, алкална с PH 9, от хипотермален тип.
Водата има приятен и мек вкус, без вредни примеси и е полезна за пиене.
Хотел „Банкя Палас” предлага настаняване в луксозни стаи и апартаменти с мебели
от масивно дърво. Те разполагат с мини бар, кабелна телевизия, телефон, Wi-Fi
интернет, баня с вана и минерална вода. Минералната вода е във Вашата стая.
Лоби барът с 48 места е в просторното фоайе на хотела, в което е и зимната градина
с уникалните фикуси циатистипула с височина близо 7 метра.
Ресторантският комплекс предлага изискана кухня в класически ресторант „Банкя
Палас” с капацитет 120 места и ВИП зала с 30 места.
Конферентният блок се състои от три зали с дневна светлина: зала „София“ – 100
места, зала „Люлин“ – 100 места, зала „Банкя“ – 20 места.

