
 

 

 
 

  ХОТЕЛ  АУРОРА РЕСОРТ  И СПА 

Цени по лице за ноќевање со појадок во денари 
Промоција за престој подолг од 3 ноќевања 

Тип на соба 3 - 4 ноќи 5 – 6 ноќи 7+ ноќи 

Двокреветна - стандард 2.046 1.922 1.798 

Двокреветна - делукс 2.294 2.170 2.046 

Двокреветна - јуниор свит 2.294 2.170 2.046 

Двокреветена - апартман 2.790 2.666 2.480 

Двокреветна – АРТ студио 2.790 2.666 2.480 

Двокреветна – Вила апартман 
* цена по апп 

7.750 7.316 6.820 

 
Минимум 3 ноќевања со појадок во тип на соба по ваш избор 
- Можност за користење на пансионски оброк: 
- Полу пансион – 10€ / 620 денари, по лице од ден и 5€ / 310 денари за деца од 3-11.99год. 
- Полн пансион – 18€ / 1,116 денари, по лице од ден и 9€ / 558 денари за деца од 3-11.99год. 
- 20% попуст за користење на Спа услугите – – предмет на достапност и претходно закажување 
- 20% попуст за трето лице во соба 
- ***Пакетот не важи за државни празници. 
 
 

Фамилијарен пакет 

Цена по ноќ за 2 лица + 2 деца (0-11.99год.) во денари  
Лесен полн пансион (појадок+лесен ручек+вечера) 

 Тип на соба / број на ноќевања   3 - 4 ноќи   5 – 6 ноќи   7+ ноќи  

 Џуниор Свит или Делукс соба  7.688  7.316  6.820 

 
од 10 до 12 год, придружба на родител е неопходна и е дозволено само користење на 
внатрешниот базен; 
- 2+ ноќевања во делукс или џуниор свит; 
- Лесен полн пансион (појадок + лесен ручек + вечера) 
- -20% попуст за користење на Спа услугите – предмет на достапност и претходно закажување 
- Сместување: максимум 2 лица + 2 деца (0-11.99год) или 3 лица + 1 дете (0-11.99год) 
- 3 то возрасно лице – доплата од 40 евра од вечер 
- ***Пакетот не важи за државни празници. 
 

 

Романтично Бегство 

3 дена / 2 ноќевања со појадок и вечера + СПА + Масажи + Вино / Шампањ 

Тип на соба / број на ноќевања   По лице  во денари  Доплата за викенд  

Џуниор Свит или Делукс соба  6.138  620 

 
- 2 ноќевања на база полу пансион (појадок и вечера) во Џуниор Свит или Делукс соба 



 

 

- вечера во приреден романтичен амбиент 
- 1 вино или шампањ во соба за добредојде 
- бесплатно користење на Спа услугите (сауна, парна бања и внатрешен затоплен базен) по 
еден час дневно – предмет на достапност и претходно закажување 
- по една последователна масажа за двајцата во времетраење од 30 минути 
- можност за порано сместување и подоцна напуштање на собите 
- ***Пакетот не важи за државни празници. 
 
 

Екстра поволен пакет 

3 дена / 2 ноќевања на база полу пансион + СПА 

Тип на соба / број на ноќевања   По лице во денари  Доплата за викенд  

Супериор соба 5.518 620 

Делукс / Џуниор Свит 6.138 620 

Апартман / Арт Студио 7.130 620 

- Две ноќевања во тип на соба по избор 
- Полу пансион (појадок и вечера) 
- Бесплатно користење на Спа услугите (сауна, парна бања и внатрешен затоплен базен) по 
еден час дневно – предмет на достапност и претходно закажување 
- 20% попуст за трето лице во соба 
- ***Пакетот не важи за државни празници. 
 
 
НАПОМЕНИ: 
 
*** Цените не вклучуваат осигурување и туристичка такса за престој (45 денари од лице по 
ноќевање за возрасен односно 5 денари по лице за деца до 12 години). Овој износ се плаќа на 
рецепција во хотелот; 
*** Политика за сместување на деца е во согласност со регуларните правила на хотелот: 
- дете на возраст до 2.99 год бесплатно; 
- дете на возраст од 3 до 11.99 год. плаќа 10 евра; 
- второ дете на возраст од 3 до 11.99 год. плаќа 50% од цената за возрасен (важи за Делукс, 
Џуниор Свит и Апартман тип на соби); 
- дете над 12 години плаќа 80% од цената за возрасен (се пресметува како 3-то возрасно лице 
во соба); 
*** За резервација потребна е авансна уплата од 50% од вкупната цена на аранжманот. 
Останатиот дел се доплаќа најдоцна 5 дена пред пристигнување; 
*** Политика за откажување на резервацијата: 
- 10 дена пред пристигнување - бесплатно; 
- 10 до 5 дена пред датумот на пристигнување има задолжување од 50% од вкупната цена; 
- 5 дена или покасно - се наплаќа целата сума на пакетот. 
*** Влез во СПА центарот и користење сите негови содржини на деца под 10 години не е 
препорачливо. За деца од 10 до 12 год, придружба на родител е неопходна и е дозволено 
само користење на внатрешниот базен; 
 


