
ВЕЛИКДЕНСКИВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИПРАЗНИЦИ  

от 22-ри до 25-ти април



сауна и фитнес

ГРИЖА ,

ЗДРАВЕ ,

КРАСОТА .

01
Настаняване за
3 или 4 нощувки
с богата закуска
на блок маса или
закуска и вечеря

02
избор от комфортни стаи, студиа

и апартаменти спрямо
Вашето търсене

Пълноценна почивка,
споделени моменти,

красиви спомени.

03



We also provide the best

security house for your

residence, so you don't have to

worry about the security of our

residence.

Safety House.

Външен басейн

30 - 32 °С

Районът на Сандански e

популярен с благоприятните

си климатични условия и

богатство от минерални

извори с различна термалност,

ниска минерализация и богат

химически състав.

Вътрешен басейн с

полуолимпийски рамери

30 - 32 °С

Външен термален басейн

34 - 36 °С

Басейни с
минерална вода

04
05

Детски кът с
професионален
аниматор и

площадка на открито

Пролет,

аромат на цъфнали дръвчета,

детски крачета оставят

стъпчици в тревата,

спомени за усмивки се

запечатват в сърцата ни.



We also provide the best

security house for your

residence, so you don't have to

worry about the security of our

residence.

Safety House.

Забавления за

малки и големи

на 23.04.2022 г.

18:00 ч. - 19:00 ч.
Концерт на

мандолинен оркестър
във фоайе - ниво рецепция

 

06

11:30 ч. - 12:30 ч.

Боядисване на яйца

на тераса в ресторант

"Сандански"

19:00 ч. - 20:00 ч.
Детска дискотека

в конферентна зала
"Сандански"



We also provide the best

security house for your

residence, so you don't have to

worry about the security of our

residence.

Safety House.

Забавления за

малки и големи

на 24.04.2022 г.

11:30 ч. - 14:30 ч.
Детска великденска

работилница по време на обяд
в конферентна зала "Сандански"

 

07

11:30 ч. - 14:30 ч.

Великденски обяд

в ресторант "Сандански"

По време на вечеря /за НВ пакети/:
- Ди джей

- Фоклорна програма
на танцова формация
"Македонска хубост"

17:00 ч. - 18:00 ч.

Детско кино

в детски кът



ДОПЪЛНИТЕЛНИ
УДОБСТВА

БЕЗПЛАТЕН WI-FI

БЕЗПЛАТЕН ПАРКИНГ

0 800 10 103; 0746 / 311 65

Гр. Сандански

reservations@ihsand.com

ЗА  ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ

ОЧАКВАМЕ ВИ!


