Спецификација на цени за користење на сместувачките капацитети и услугите во
хотел Јасен и хотел Илинден во Негорски Бањи

Хотел Јасен (приземје и втор кат)
Полнпансион во двокреветна соба по лице
Полупансион во двокреветна соба по лице
Ноќевање со појадок во двокреветна соба по лице
Полнпансион во еднокреветна соба по лице
Полупансион во еднокреветна соба по лице
Ноќевање со појадок во еднокреветна соба
Дневен одмор(6 часа)

Хотел Јасен (прв кат)
Полнпансион за две лица
Полупансион за две лица
Ноќевање со појадок за две лица
Полнпансион, сам во соба
Полупансион, сам во соба
Ноќевање со појадок во еднокреветна соба
Полнпансион за две лица во апартман
Полупансион за две лица во апартман
Ноќевање со појадок за две лица во апартман
Полнпансион за едно лице во апартман
Полупансион за едно лице во апартман
Ноќевање со појадок за едно лице во апартман
Помошен кревет во апартман, полнпансион

Хотел Илинден
Полнпансион во трокреветна соба
Полупансион во трокреветна соба
Полнпансион во двокреветна соба
Полупансион во двокреветна соба
Полнпансион во еднокреветна соба
Полупансион во еднокреветна соба
Ноќевање со појадок во еднокреветна соба

Вонсезонски цени

Редовни цени

од 05 Јануари
до 28 Февруари

од 01.Март
до 31 Март

920.00 ден
880.00 ден
800.00 ден
1,560.00 ден
1,440.00 ден
1,240.00 ден
640.00 ден

1,150.00 ден
1,100.00 ден
1,000.00 ден
1,950.00 ден
1,800.00 ден
1,550.00 ден
800.00 ден

1270.00 ден
1220.00 ден
1120.00 ден
2070.00 ден
1920.00 ден
1670.00 ден
920.00 ден

Вонсезонски цени

Редовни цени

Сезонски цени

од 05 Јануари
до 28 Февруари

од 01.Март
до 31 Март

2,160.00 ден
2,000.00 ден
1,840.00 ден
1,832.00 ден
1,696.00 ден
1,560.00 ден
3,200.00 ден
3,040.00 ден
2,800.00 ден
2,720.00 ден
2,600.00 ден
2,320.00 ден
800.00 ден

2,700.00 ден
2,500.00 ден
2,300.00 ден
2,290.00 ден
2,120.00 ден
1,950.00 ден
4,000.00 ден
3,800.00 ден
3,500.00 ден
3,400.00 ден
3,250.00 ден
2,900.00 ден
1,000.00 ден

2820.00 ден
2620.00 ден
2420.00 ден
2410.00 ден
2240.00 ден
2070.00 ден
4120.00 ден
3920.00 ден
3620.00 ден
3520.00 ден
3370.00 ден
3020.00 ден
1120.00 ден

Вонсезонски цени

Редовни цени

Сезонски цени

од 05 Јануари
до 28 Февруари

од 01.Март
до 31 Март

од 01 Април
до 25 Декември

800.00 ден
760.00 ден
840.00 ден
760.00 ден
1,424.00 ден
1,280.00 ден
1,120.00 ден

1,000.00 ден
950.00 ден
1,050.00 ден
950.00 ден
1,780.00 ден
1,600.00 ден
1,400.00 ден

1120.00 ден
1070.00 ден
1170.00 ден
1070.00 ден
1900.00 ден
1720.00 ден
1520.00 ден

Сезонски цени
од 01 Април
до 25 Декември

од 01 Април
до 25 Декември

Во горенаведените цени не се вклучени:
Туристичка такса
Осигурување
Користење на базен за пансионски гости е без надомест

Негорски Бањи АД с.Негорци, 1480 Гевгелија

40 ден.
10 ден.

тел/факс: +389 34 23 11 74

info@negorskibanji.com.mk

| www.negorskibanji.com.mk

ЗУПЛ Негорски Бањи има склучено Договор со Фондот за здравствeно осигурување на РМ.
*За деца од 0 до 6 години - бесплатно
*За деца од 6 до 12 години 50% намалување од редовната цена
*Цената за дневниот одмор важи за 6 часовен престој во соба
*Негорски Бањи АД го заадржуваат правото за ПРОМЕНА на цените без претходна најава
*Гости со болнички упат кои сакаат да користат еднокреветна соба (надстандардни услови) доплаќаат разлика
до редовната цена.

Со почит,
ЗУ ПЛ Негорски Бањи АД
Менаџмент

Негорски Бањи АД с.Негорци, 1480 Гевгелија
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