РИЛЕЦ РЕЗОРТ & СПА 4*
НАЦИОНАЛЕН ПАРК “РИЛА”

Рилец Резорт & СПА 4* е напълно реновиран, луксозен
хотел, разположен в Национален парк „Рила“.
Той е единственият 4-звезден комплекс в този защитен от
Юнеско
природен парк, разполагащ с модерен, свеж и
удобен дизайн, и предлагащ индивидуално обслужване и
сърдечно гостоприемство.
Всяка една от нашите 76 стаи и апартаменти са обзаведени с
мебели – истински шедьоври на съвременния дизайн, за да
могат гостите ни да се чувстват като у дома си.

Едно възхитително място за почивка, което ще
ви осигури пълно спокойствие, чист въздух и
прекрасни пейзажи.
Изключителният алпийски терен на Рила
планина, разнообразната флора и фауна на парк
„Рила“, в съчетание с уникалните Седем Рилски
езера и красивата река Рила, са предпоставка за
вашата пълноценна почивка.
Близостта до „Рилския манастир”, /само 200 м от
хотела/, екопътеката пресичаща река Рила,
която минава недалеч от хотела, осигуряват на
гостите ни възможността да се насладят на
девствената природа в района.
Не пропускайте да посетите и историческите
места в парка: гробницата на св. Иван Рилски,
пътя на поклонниците и постницата на свети
Лука.

Изключителните СПА и УЕЛНЕС съоръжения и
високото
качество
на
услугите,
осигуряват
пълноценно
възстановяване
и
забележително
преживяване за ума, тялото и душата. Ведрината и
спокойствието, излъчвани от околната среда
презареждат с нова енергия.
СПА и УЕЛНЕС обекти:
Отопляеми закрит басейн и детски басейн
 3 вътрешни & 1 външно джакузи
 Масаж
 Сауна
 Парна баня
 Солна баня
 Хамам
 Солариум
 Зона за релаксация
 Фризьорски салон
 Маникюр / Педикюр
 Фитнес център
 Стаи за процедури

Развлечения:

Открийте разнообразие от релаксиращи дейности в
Рилец Резорт & Спа, докато се любувате на гледката.
Мястото е едно от най-вълнуващите места в България
със забележителна естествена природа и приключения
на открито. Включете се в разнообразните дейности и
екскурзии по време на престоя си. Независимо какъв
вид приключение търсите, нашият резорт може да
предложи точното занимание за вас и вашето
семейство.
Дейности:
Детски клуб, Детска площадка на открито, Магазин за
подаръци, Казино, Градинско барбекю до реката, Мини
футболно игрище на открито, Подбрани екскурзии и
обиколки с водач, Джип сафари – до язовир „Калин“
или „Рибното“ езеро, Катерене, Екскурзии пеша,
Колоездене, Риболов, Разходка с мотор, Приключение
със снегоходки, Пешеходни пътеки към седемте рилски
езера, Разглеждане на дива природа и диви цветя,
Пикници и толкова много други неща!

Всичи стаи и апартаменти в Рилец Резорт & Спа 4* съчетават
елегантност, стил и лукс. Модерният интериор и спиращите дъха
гледки, осигуряват високо ниво на удобство и спокойствие.
Хотелът разполага с различни типове помещения – от Икономични и
Делукс стаи стаи до Луксозни апартаменти.
Всеки детайл е прецизно подбран, за да направи престоят Ви
незабравимо преживяване.

Хотелски услуги:
• Безплатен Wi-Fi: Площите
на хотела, стаите,
апартаментите
• 24 часа рецепция
• 2 асансьора
• Експресно настаняване
/освобождаване
• Обмяна на валута
• Румсървис
• Закуска в стаята
• Пералня/Химическо
чистене/ Гладене

• Екскурзии и бюро
информация
• Бизнес център
• Забавления за възрастни и
деца
• Детегледачка по заявка
• Лекар на повикване
• Трансфер до летище
• Коли/ Лимузини под наем
• Автобус по график за
превоз до центъра на
Благоевград

Открийте магията на едно перфектно събитие с RILETS RESORT & SPA 4*!

Независимо дали сте планирали бизнес среща, тиймбилдинг, гала вечеря, годишна
среща, частно парти, кръщене или сватбата на вашите мечти, в „Рилец“ Резорт & Спа,
ние с радост ще се погрижим за всеки детайл и ще организираме събитието изцяло
според вашите нужди и желания.

Конферентна зала „РИЛА“

 Зала 7 Рилски езера

 ВИП Зала

Пътешествие в света на кулинарното изкуство!
Изпитайте кулинарното изкуство в парк „Рила“ – гастрономия в Рилец Резорт&Спа.
Превърнете ресторантите в комплекса в места за истинско кулинарно преживяване, в
място за развлечения или просто среща сред изискана обстановка и безупречно
обслужване.

 Ресторант гурме а ла карт „Рила“
 Ресторант „7-те езера“ с show cooking
 Традиционен български ресторант

Закуска на бюфет
 Лоби бар „Рилец
Нощен клуб „Джулиани“

РИЛЕЦ РЕЗОРТ & СПА 4*
НАЦИОНАЛЕН ПАРК “РИЛА”
mail:bookings@riletsresort.com
web: www.riletsresort.com
T: +359 876 81 00 08

