
ХОТЕЛ НОВА РИВИЕРА 
  
Хотел Нова Ривиера е атрактивен хотел, изложен на сонце и бескрајно синило на 
небото и езерото, нашиот хотел е вистински дом далеку од својот дом. За повеќе 
информации и слики, можете да ја посетите нашата официјална веб страна 
www.novariviera.mk или може да не следите на facebook: 
https://www.facebook.com/novarivieraohrid/ 

  
Капацитет на хотелот: Хотел Нова Ривиера Ви нуди сместување од 33 двокреветни 
соби како и 6 апартмани. Исто така нашиот главен климатизиран ресторан има капацитет 
од 220 седишта, вклучувајќи го и аперитиф барот со прекрасен избор на домашни сортни 
вина, хотелска тераса со 80 седишта, сопствен паркинг обезбеден со сигурносни камери 
во јавното подрачје, се овозможени за користење на самите гости. Рецепцијата во 
хотелот е достапна за нашите гости 24/7 со извонредно обучен персонал кој е спремен 
да одговори на сите ваши барања доколку ги имате. 
  
Стандарди: Собите во хотелот се опремени со сите неопходни елементи : Телевизор со 
избор на кабелски програми, DVD плеер, безжичен интернет, мини бар, директна 
телефонска линија со вклучена услуга на утринско будење, автоматски климатизиран 
систем , комплетна козметичка галантерија во тоалетите, фен и тераси. 
  
Услуги: Ноќевање со доручек, шведска маса со богата интернационална кујна, достапна 
секој ден, собна услуга,како и ресторанот се достапни од 06.00 to 24.00 и чистење на 
собите истиот ден. Пријавување во 14.00 h; Одјавување во 12.00 h 

  
Локација: Сместен е на самиот кеј на прекрасното Охридско езеро, во срцето на 
античкиот град Лихнидос; на само 10км оддалечен од Охридскиот интернационален 
аеродром и 5 минути возење до централната автобуска станица. 
 
Цени за учесниците на Конгресот се со повластена цена.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сите цени се по ноќевање и со вклучен ДДВ (18 %). 
 

Секој пансионски оброк чини 6 евра по особа (доручек, ручек или вечера). 
 
 

Информации и резервации на телефон/email  
++389 46 209 900 ; hotelnovariviera@gmail.com 

www.novariviera.mk 

Соба Ноќевање  
со појдок Полу-пансион Полн пансион 

Еднокреветна 30 € 35 € 42 € 

Двокреветна 25 € 30 € 36 € 

Трокреветна 24 € 29 € 35 € 
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