
 

 

HOTEL KRALJEVI ČARDACI 4* викенд населба https://kraljevicardaci.com/  

10% попуст за резервации до 15.10, 5% попуст за резервации направени 15-31.10.2020 
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АКЦИЈА      
ДЕТСКИ 
НЕДЕЛИ 

SKI PASS 
НЕДЕЛИ 

 
 

  

МИН.НОЌИ 3 3 3 7 3 7 7 7 7 7 3 

СОБА 1/2, 1/2+1 2, 3 46 51 56 70 86 58 61 56 58 51 46 

АПАРТМАНИ 
½+2,1/2+3, ½+4 

4, 5, 6 56 61 66 84 100 71 71 66 71 61 56 

ЦЕНИТЕ СЕ ВО ЕВРА ПО ЛИЦЕ ПО НОЌ НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН  

ДЕТСКИ НЕДЕЛИ *(03.01-10.01; 10.01.-17.01.) – погодности за деца 
- БЕСПЛАТЕН престој за 2 деца до 15 години, со две возрасни лица, на посебно 

легло; 
- Попуст за наем на ски опрема 30%, на рецепција; 

- Ски школа (групна настава) попуст 30%, на рецепција. 

SKI PASS НЕДЕЛИ (17.01- 24.01; 24.01- 31.01.): 
- БЕСПЛАТЕН шестдневн SKI PASS за возрасни (само за седумдневни аранжмани 

во период 17.01. - 31.01.); 
- Попуст за наем на ски опрема 30%, на рецепција; 

 

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА: 

- Полупансион (појадок и вечера) на база на шведска маса, во случај на помал број на гости сет мени со избор на повеќе јадења; 
- Неограничено користење на софржините на Spa&Wellness центарот кој се простира на 1500м², во топла врска со хотелската зграда и содржи: затворен базен со 

сдимензии 14x6m со џакузи (длабочина 1,7м); отворен базен со димензии 10x5м (длабочина 1,5м) и 15x7м (длабочина 1,2м); џакузи на отворено; финска сауна; руска 

бања; арона парна бања; хамам; солена пештера; kneipp базен; тепидариум *дозволен престој за деца постари од 12 години; Детската зона содржи: Baby базен 

димензии 6x4м (длабочина 0,4m); Детски базен 13x11м (длабочина 1м) тобогани. Float Spa капсулата и релакс третманите, третманите за тело и масажи се 

резервираат и плаќаат дополнително. Неограничено користење на фитнес центарот и пинг-понг; Трансфер до ски центарот пет пати дневно за време на работење на 

жичарите; креветче за бебе на барање; користење на ски остава, со ски сервис на 30м од ски стазата Мало езеро; За време на новогодишните празници дружење со 

Дедо Мраз; Користење на игротека со присуство на родители; Wi-Fi во хотелскиот комплекс; Отворен паркинг (ограничен капацитет). 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА  (задолжителна доплата на рецепција): 

https://kraljevicardaci.com/


 

 

 
 

Туристичка такса 1 ЕУР по лице дневно за возрасни и 0,5 ЕУР за деца 7 - 15 год. дневно, деца под 7 год. Не плаќаат такса; Осигурување по лице 0,2 ЕУР дневно важат за 

сите; - Дочек на нова година (цените ке бидат објавени дополнително). 

УСЛОВИ НА ХОТЕЛОТ: 

Пократок престој само на барање со зголемени цени по 20%; 
- Дете 0-7 во придружба на две возрасни лица на заедничко легло во 1/2 соба БЕСПЛАТНО; 
- Дете 0-15 во придружба на едно возрасно лице во 1/2 соба има попуст 50%; 
- Дете 0-15 во придружба на две возрасни лица на посебно легло во соба 1/2+1 има попуст 50%, второ дете 0-7 на заедничко легло БЕСПЛАТНО; 
- Деца 0-15 во придружба на две возрасни лица на посебно легло во апартман има попуст 50%; 
- Трето возрасно лице во 1/2+1 соба има попуст 30%; 
- Четврто возрасно лице во апартман 1/2+2 има попуст 70%; 
- Четврто и пето возрасно лице во апартман 1/2+3 има попуст 50%; 
- Пето и често возрасно лице во апартман 1/2+4 има попуст 50%; Доплата за еднокреветна соба 40%. 


