
 
 

Помещение Нощувка със закуска Нощувка със закуска и вечеря 

Двойна стая* 104 лв. 128 лв. 

Студио* 114 лв. 138 лв. 

Едноспален 
апартамент* 

124 лв. 148 лв. 

 
Цената е на помещение на ден, при двойно настаняване, като  включва: 

• 
нощувка в двойна стая, студио или луксозен апартамент, в зависимост от избрания ваучер; 

• 
закуска*, или закуска и вечеря**  в ресторанта на хотела; 

• 
Безплатно ползване на вътрешен плувен басейн за възрастни със зона за хидромасаж и секция за деца. 

• 
Джакузи. Финландска сауна. Панорамна инфраред сауна с хималайска сол. Парна баня. Стая за релакс. 

• 
Фитнес зала. Детски кът с Play station и занимателни игри; Безжичен интернет, мини-сейф. 

• 
Туристическа такса, застраховка и ДДС. 

Доплащания за допълнително легло на Рецепцията на хотела: 

• Дете до 12,99 год., се настанява безплатно  на допълнително легло, на база нощувка със 
закуска; 

• Дете от 6 до 12,99 год., доплаща 15 лв. на  допълнително легло, на база нощувка със закуска и 
вечеря; 

• Трети възрастен, на допълнително легло  – Възрастен над 13 г., настанен на допълнително легло 
заплаща 70 % от стойността на един възрастен, настанен на редовно легло в Студио или 
Апартамент. 

sales@hotelamira.bg/ тел. +359 887 999 438 

mailto:sales@hotelamira.bg/
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Хотел „Амира“ в град Банско е петзвезден бутиков хотел. 

Намира се в подножието на Пирин, на минути път пеша от начална станция на 

кабинковия лифт.
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ДВОЙНА СТАЯ

За настаняването на своите гости хотел 

“АМИРА” разполага с:

- осемнадесет едноспални    

апартамента, два от които VIP

- осем студия

- пет двойни стаи

- възможностите помещенията да се 

комбинират по различен начин са: 

студио с двойна стая; едноспален 

апартамент с двойна стая и студио с 

едноспален апартамент.

ВИП АПАРТАМЕНТИ
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ВИП АПАРТАМЕНТИ
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В хотел “АМИРА” се намират  

три заведения:

- класически ресторант с до 

деветдесет места, предлагащ висок 

комфорт, богата винена листа и 

уникално съчетание на най-доброто 

от  местната и световната кухня

- тераса към ресторанта с двадесет и 

четири места

- лоби бар с двадесет и осем места  

и уютна камина

- VIP салон с двадесет местаРЕСТОРАНТ
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СПА ЦЕНТЪР
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СПА ЦЕНТЪР

Модерният СПА център на хотел 

“АМИРА” разполага с:  

- две кабинета за масажи, спа терапии 

и козметични процедури

- стая за релакс

- финландска сауна и парна баня

- панорамна инфраред сауна  

с хималайска сол

- джакузи

- закрит плувен басейн със зона за 

хидромасаж

- детски закрит басейн

- външна зона с шезлонги
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За своите най-малки гости хотел 

„Амира“ е организирал детски кът за 

свободна игра и зона за творчески 

работилници.

За провеждането на корпоративни 

събития, мероприятия и конференции 

хотелът предлага конферентна зала с 

капацитет до четиридесет места.

Хотел “АМИРА” работи целогодишно. 

Предлага безупречно обслужване, 

характерно за комплексите от най-висок 

клас, както и индивидуално отношение 

към всеки свой гост.
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гр. Банско, 2770,  м. „Страгите“, ул. „Страгите“ ¹ 10

тел.: 0742 010 66, 0883 388 807   |   факс: 0742 010 55

email: reception@hotelamira.bg   |   web: www.hotelamira.bg


