
 

Hotel Stara Planina **** 
 

Хотел: 146 сместувачки единици ( 109 соби и 37 апартмани) макс. 3 спрата, 5 лифтови, подземна гаража 
 

Соби: када/туш, WC, фен, греење, телефон, сат. LCD TV + радио, електронски сеф, тараса или француски балкон, работна 
маса, wi/ fi интернет, соби за непушачи, баде мантил и папучи, мини бар (се наплаќа дополнително). 

 
Јавен простор, Гастрономија и конференциски сали: 5 конференциски сали, Ресторан “Балкан”, Ресторан „Гондола“, Лоби 
Бар со тераса на сонце, посебен дел за пушачи. 

 
Wellness & Spa Центар: Wellnes Spa и fitness cцентар на 1000 m² со надворешен и внатрешен базен, релакс зона со 
лежалки, теретана, финска сауна, турско купатило, када за хидромасажа, простории за козметички третмани и масажа. 

 
Фамилија и деца : Игротека со професионална грижа за деца од 3 – 12 години. 
Teen клуб – пинг понг, фудбал на маса, билјард, пикадо и видео игри/ терен за колективни спортови и 
игралиште за деца. 
Со доплата во хотел: 
Паркинг во подземна гаража - едно паркинг место по соба со предходна резервација 7€ на ден, Лоби Бар, Рсеторан „Гондола“, 
услуги за перење/пеглање облека, Spa & Beauty tтретмани, Teen клуб : пинг понг, фудбал на маса, пикадо, билјард, чување 
деца. 

 
Со доплата – надворешни соработници во склоп на хотелот: Банка Поштенска Штедилница ( банкомат и 
менувачница), банкомат на Комерцијална банка, продавница, излети. 

 
Ценовник 2017 

 
 

FIT цени/Сезона ALL INCLUSIVE 
LIGHT 

 

A   

B 
 

Тип на соба Мин/макс број 
возрасни лица 

09.04.2017-17.04.2017 
28.04.2017-03.05.2017 
01.07.2017-31.08.2017 

18.04.2017-27.04.2017 
04.05.2017-30.06.2017 
01.09.2017-30.11.2017 

Двокреветна соба * 1/2 55,00€  49,00€ 
Двокреветна + софа * 2/3 61,00€  55,00€ 
Superior двокреветна + софа * 2/3 68,00€  61,00

 Junior апартман по соба** 1/3 210,00€  180,00
 Family апартман по соба** 1/4 260,00€  240,00€ 

Deluxe апартман по соба** 1/2 300,00€  300,00€ 
Доплата за еднокреветна соба 1/

1 
 30,00€ на ден 

 
ДОПЛАТА ЗА ПОКРАТОК ПРЕСТОЈ ОД МИНИМУМ ПРЕСТОЈОТ е +10%  

 
* Цените за двокреветните соби, Двокреветни + софа и Superior двокреветна соба се однесуваат за лице по ноќ 

 
** Цените за Junior, Family и Deluxe апартманите се однесуваат за соба по ноќ 

 
 

Осигурување и такса за престој - не се вклучени во цената: 
 

Такса за престој: возрасни 110,00 rsd по лице / ноќ, деца 7-15 плаќаат 55,00 rsd, деца до 7 години не 
плаќаат Осигурување плаќаат сите гости - 11,00 rsd по лице / ноќ 

 
Не е дозволено внесување на домашни миленици во хотелот. 

 
 

Попусти за деца 
 

По дете, во соба со две возрасни лица кои плаќаат полна цена 
 

Години 0 – 2,99 години 3 – 5,9 години 6 – 14,9 години над 15 години 
(3. лице) 

 % 100% 70% 50% 10% 
 
 

* Едно возрасно лице и дете во двокреветна соба, детето не подлежи на попуст, туку плаќа полна цена 
* Деца до 3 години со едно возрасно лице во двокреветна соба-возрасното лице плаќа за еднокреветна соба/детето бесплатно 



 

Опис на соба 
 

• 68 Двокреветни соби 
30 m2, за две возрасни лица, со тераса или француски балкон, француски кревет 200x200 или твин кревети 100x200, 
LCD, сеф, телефон, фен, wi/fi интернет бесплатно, купатило, беде мантил и паучи, мини бар со доплата. 

 
• 31 Двокреветна соба со софа 

35 m2, за 3 возрасни лица или 2 возрасни лица + 2 деца на софа, со тераса или француски балкон, француски кревет 200x200 
или твин кревети 100x200, софа 145x190, LCD, сеф, телефон, фен, wi/fi интернет бесплатно, купатило, беде мантил и паучи, 
мини бар со доплата. 

• 10 Superior соби 
50 m2, за 3 возрасни лица или 2 возрасни лица + 2 деца на софа, со тераса или француски балкон, француски кревет 
200x200 или твин кревети 100x200 во галерија, и софа 145x190 во дневна соба, 2 LCD, сеф, телефон, фен, wi/fi интернет 
бесплатно, 2 купатила, беде мантил и паучи, мини бар со доплата. 

 
• 27 Junior апартмани 

50 - 79 m2, апартман за 3 возрасни лица или 2 возрасни лица + 2 деца на софа, со тераса или француски балкон, француски 
кревет 200x200 или твин кревети 100x200 во галерија, и софа 145x190 во дневна соба, 2 LCD, сеф, телефон, фен, wi/fi 
интернет бесплатно, купатило, беде мантил и паучи, мини бар со доплата. 

 
• 9 Family апартмани 

99 m2, апартман на две нивоа, со тераса или француски балкон,  за макс. 4 возрасни лица или 4 возрасни лица + 4 деца на 2 
софи, 2 одвоени спални соби, 2 француски кревети 200x200 или твин кревети 100x200, 2 софи 145x190, 3 LCD, сеф, 
телефон, фен, wi/fi интернет бесплатно, 2 купатила, беде мантил и паучи, мини бар со доплата. 

 
• 1 Deluxe апартман 

115 m2, за 2 возрасни лица со голем балкон, француски кревет 200x200, дневна соба, WC, 2 LCD, сеф, телефон, фен, wi/fi 
интернет бесплатно, купатило со када со хидромасажа и туш кабина, “walk-in” гардеробер и кујна со посебен влез за послуга, 
баде мантил и папучи, мини бар со доплата. 

 
 
   Лежај Големина на соба 
 
 

Категорија 
мин макс  

 
Тип 

 
 

m² број на 
возрасни 

лица 
 
Двокреветна соба 

 
1 

 
2 

Опција 1: 2 возрасни лица  
Димензии на кревет : King size/2 
twin вкупен број на легла: 2 
*Можност за раздвојување на King size креветот во 2 стандардни 

 
30 

 
 
Двокреветна соба со софа 

 
 

2 

 
 

3 

Опција 1: 3 возрасни лица 
Опција 2 : 2 возрасни лица + 2 деца 
Димензии на креветот : 1 King size/2 
twin + софа. Вкупен број на легла : 3 
* Можност за раздвојување на King size креветот во 2 стандардни 

 
 

35 

 
 
Superior двокреветна соба 

 
 

2 

 
 

3 

Опција 1: 3 возрасни лица 
Опција 2 : 2 возрасни лица + 2 деца 
Димензии на креветот : 1 King size + 
софа. Вкупен број на легла : 3 
* Можност за раздвојување на King size креветот во 2 стандардни 

 
 

50 

 
 
Junior Suite 

 
 

1 

 
 

3 

Опција 1: 3 возрасни лица 
Опција 2 : 2 возрасни лица + 2 деца 
Димензии на креветот : 1 King size + 
софа. Вкупен број на легла : 3 
* Можност за раздвојување на King size креветот во 2 стандардни 

 
 

50-79 

 
 
Family Suite 

 
 

1 

 
 

4 

Опција 1: 4 возрасни лица 
Опција 2 : 4 возрасни лица + 4 деца 
Димензии на креветот : 2 x  King size 
+ 2   x софа. Вкупен број на легла : 6 
* Можност за раздвојување на King size креветот во 2 стандардни 

 
 

99 

 
Deluxe Suite 

 
1 

 
2 

Опција 1: 2 возрасни лица  
Димензии на кревет : King size 
 Вкупен број на легла: 2 
 

 
115 

 

• Доплата во апартман за повеќе лица од пропишаните е 15 € лице на ден 
• За деца до 3 години нема доплата во апартманите во случај на повеќе лица од пропишаните 
• Капацитетот на легла и фиксен и не постои можност за додавање на дополнителен/помошен кревет 

  



 

 Во цената е вклучено:  
All Inclusive Light -   Доручек, ручек, вечера, пијалок за време на оброците(локално наливно вино, пиво, вода, безалкохолни 
газирани и негазирани пијалоци) 
Wellness & Spa centar – Вантрешен базен, фитенс центар, финска сауна, турско купатило, када со хидромасажа, надворешен 
базен, лежалки и чадори во текот на летниот период. 
Забава за деца – Анимација за децка на возраст од 3 до 12 години, атрактивен свет за деца со игралиште, спортска забава, мини 
кино и забавни програми, Teen клуб 
Бесплатен wi/fi интернет во сите јавни простотии и соби. 
Дополнително без доплата: Опрема за бебе: креветче и постелнина, греач за шише, baby phone, када за бањањ, адаптер за wc 
шоља, високи столици за во ресторан, подлога за пресоблекување (на барање). 

 
Специјално: 

 

• Скола за пливање за деца од4 до 9,99 години, секој ден во утринските часови 
• Организирани излети и прошетки 

 
 

Минимален престој и смени: 
 

 МП = Минимален п. 
Од / До ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ САБ НЕД Дневно MП 

09.04.2017-17.04.2017 
28.04.2017-03.05.2017 
01.07.2017-31.08.2017 

        
x 

 
3 

18.04.2017-27.04.2017 
04.05.2017-30.06.2017 
01.09.2017-30.11.2017 

        
x 

 
2 

ДОПЛАТА ЗА ПОКРАТОК ПРЕСТОЈ И МИНИМАЛНИОТ +10% 
 
 

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ: 
Check in: од 16h 
Check out: до 
12h 

 
Порано влегување во соба не можно, освен во случаите кога собата е спремна – таа информација се добива на рецепција при 
пријава. 

 
Касно напуштање на соба: до 14 h – 35€ по соба, после 14 h се плаќа пола цена за една ноќ според ценовникот. 
 

 
 Почеток на услугата е вечера, а крајна ручек.  

 

Краток опис на дестинацијата 
• Излети: до Midţora (2.168 m), на ј ви со ки от  вр з на  Ст ара п лани на  и  во едн о  во  Срби ј а ,  и злет  до  бабин  заб  

( 1758m) обиколка на бројните водопади, археолошкото  наоѓалиште Timacum Minus во селото Равна, црква Пресвета 
Богородица во селото Дола Каменица и манастирот Света Троица помеѓу Горна и Долна Каменица. 

 
Одалеченост: 

 
• Ски стаза и гондола: 20 м 
• Најблиска бензиска станица, здравствена установа, железничка и автобуска станица: Књатевац/Пирот 
• Железничка станица: Књатевац 64 км 
• Автобуска станица: Књатевац 64 км 
• Пирот: 62 км 
• Автопат - излез: 110 км 
 
 
 
Откажување на резервација: 
До 28 дена пред пристигнување: 15%, 27 до 22 дена: 20%, 21 до 15 дена: 30%, 14 до 7 дена: 45%, 6 до 1 ден: 75%, No-
show или откажување на денот на пристигнување: 100%. 
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