
О Ф Е Р Т А 
За настаняване в комплекс ”Планински романс” – Банско 

Специална цена за участниците в състезанието 
Three Mountains Hard Enduro Bansko - 16.00 лв 

 

Цената е за 1 дeн за 1 човек настанен в двойка стая тип студио  

Във цената е включено още:  Безплатен интернет в стаите, Курортна такса, ДДС 

• Доплащане за домашна закуска – 5 лв на човек 
• Единично настаняване в  двойка стая тип студио – 21 лв 
• За деца до 4 год. възраст  е БЕЗПЛАТНО,  
• За деца от 4 до 12 год. възраст се доплаща по 6 лв. на ден  на рецепция в хотела  

Възрастен настанен на допълнително легло доплаща 10 лв. на ден  на рецепция в 
хотела  

• В случай, че желаете да ползвате апартамент, а не  двойна  стая  се доплаща по  5 
лв. на ден /цената е за двама/ на рецепция в хотела.  

• Възможност за вечеря в ресторанта на хотела - 12 лв. на човек /цената  включва 
салата и основно ястие/ 

Повече информация може да видите тук: 

https://www.hotel-mr.com/bg-bg  

• Необходимо е предварителна резервация на телефон 0885 992 333 или и-мейл: 
mountain_romance@mail.bg 

Допълнителна информация за Комплекса: 

Комплекс Планински Романс се намира в гр. Банско, в подножието на Пирин, с великолепна 
гледка към три планини - Пирин, Рила и Родопи. Разположен е само на 10 мин. пеша от 
начална станцията на ски лифта и  на 10 мин. от центъра на града, в много приятен и тих район. 

Комплексът разполага с двойни стаи /тип студио/, двустайни апартаменти с една спалния и 
тристайни апартаменти с две спални. Всички помещения разполагат с:  кухненски бокс 
/оборудван с хладилник, микровълнова печка, тостер, кана за чай/, мека мебел, телефон, 
кабелна телевизия, безплатен интернет,  в банята вана или душ кабина. Апартаментите са с 
тераса с необозпокоявана гледка към планината.  

СПА условия: СПА центърът е професионално оборудван с две парни кабини, сауна, джакузи за 
6 човека, хамам легло, тангенторна вана, фитнес уреди, козметично студио,             2 стаи за 
масаж. Тук ще съчетаете ваканцията в планината с многообразни релаксиращи процедури и 
масажи. 

Механата ще Ви потопи в духа на старите бански традиции, а кулинарният виртуоз Майстор 
Станчо ще Ви нагости с отбрани местни специалитети. Ястията се приготвят пред клиентите 
„show cooking” - на дървени въглища, пещ или жар, по тайни рецепти с горски подправки. 

https://www.hotel-mr.com/bg-bg

