Royal SPA Velingrad е четиризвезден спа хотел в гр. Велинград. Създаден е с изискан дизайн
и разполага със стандартни, луксозни стаи и апартаменти. На разположение на всеки гост е
уютен лоби бар, ресторант, пура бар, лятна градина, фризьорски и козметичен салон,
конферентна зала, игрален салон, билярдна зала, детски кът и електронни игри за деца.
В ресторанта на хотела могат да се опитат ястия от традиционно българско и
интернационално меню. Royal SPA Velingrad предлага голям и модерен Спа център, както и
фитнес с най-висок клас оборудване.

СПА центърът на Royal Spa Hotel разполага с плувни басейни с минерална вода с
температура до 43 градуса по Целзий, включително детски басейни. На площ от 4000 кв.м.
гостите ще открият: детски басейни, шокови басейни, термални външни басейни, голям
вътрешен басейн, голям външен басейн и три джакузита, финландска сауна, хималайска
сауна, инфрачервена сауна, панорамна сауна, аромa парна баня, панорамна парна баня,

хамам, римска баня, руска баня, лакониум, масажни студия, релакс зона и термо зона. Royal
Spa Hotel разполага с общо 8 закрити и открити басейна.

Настаняване:
56 стандартни стаи - 25 кв. м.
46 луксозни стаи - 40 кв. м.
9 апартамента - 75 кв. м.
5 ВИП апартамента – 90 кв. м.
Помещенията са луксозно
обзаведени и напълно
оборудвани по най-висок
стандарт. Всички стаи
разполагат с работно бюро,
двойно легло или две единични
легла, комфортна баня с вана
или с душ кабина, плазмен
телевизор с кабелна телевизия, мини бар, централно отопление, климатик, телефон,
високоскоростен WIFI, халати за баня, сешоар, паник бутон, противопожарна система.
Хотелът предлага рум сървиз в интервала от 8.00 до 23.30 часа.
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