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ВЕЛИКДЕН 2020 

Пакетни цени 
 

 
ПАКЕТ 

Една 
нощувка 

Две 
нощувки 

Три 
нощувки 

Двойна стая  69.00 лв. 97.00 лв. 121.00 лв. 
 
Посочените цени са за човек с  ДДС и включват: 
Нощувки със закуски спрямо, избраният престой 
Великденска вечеря по меню: 
Пъстра Великденска салата 
/зелена салата, домат, краставица, млечна царевица, сирене, яйце, маслини/ 
Бюрек  
/баница със спанак и сирене/ 
Агнешко на пещ, гарнирано с дроб сърма 
Питка 
Минерална вода 
Аператив 
Чаша вино 
Руска банясъс сауна, трапезария и малък шоков басейн или Парна в 
релакс центъра на хотела 
 /с един час предварителна заявка, за подготовка на съоръженията/ 
Комплимент във Вашата стая 
Паркинг, Високоскоростен интернет, Градска такса 
 
Доплащане за единично настаняване: 15,00 лв. на човек/ден. 
Доплащане за суит: 20,00 лв. на ден при настанени двама възрастни. 
Доплащане за суит: 10,00 лв. наден при настаненитрима възрастни. 
Деца от 3.00 г. до 12.00 г.на допълнително легло ползват 30% отстъпка 
от цената на пакета. 
Дете до 12 г. на допълнително легло /без вечеря/  : 17,00 лв. / ден 
Деца до 3.00 г. на несамостоятелно легло – безплатно на база ВВ 
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ЦЕНИ НА БАЗА НОЩУВКА СЪС ЗАКУСКА  

 
Вид стая Една 

нощувка 
Две нощувки Три 

нощувки 
Четири 
нощувки 

Единична стая  53.00 лв. 102.00 лв. 147.00 лв. 188.00 лв. 
Двойна стая  72.00 лв. 136.00 лв. 192.00 лв. 248.00 лв. 
Тройна стая 100.00 лв. 190.00 лв. 273.00 лв. 356.00 лв. 
Суит  - 2 рах 90.00 лв. 176.00 лв. 258.00 лв. 336.00 лв. 
Суит – 3 рах 115.00 лв. 224.00 лв. 327.00 лв. 424.00 лв. 
Дете до 12г.на доп. легло 18.00 лв. 34.00 лв. 48.00 лв. 60.00 лв. 

 
 
Посочените цени са за стая  с ДДС и включват: 
 
Нощувки със закуски спрямо, избраният престой 
Руска баня със сауна, трапезария и малък шоков басейн или Парна в 
релакс центъра на хотела 
 /с един час предварителна заявка, за подготовка на съоръженията/ 
Дете до 3 г. на несамостоятелно легло на база ВВ - безплатно 
 
*Предложението е валидно от 16 до 20 април 
 
 

 ачин на плащане и резервация : 

• Потвърждение на резервацията чрез 20 % авансово плащане  в брой или по 

банков път,  на база издадена проформа фактура от „Парк хотел Дряново”. 

• Плащане на остатъчна сума на място при настаняване в брой. 

Оставаме на Ваше разположение за въпроси, коментари и допълнения към предложената 

оферта. 

 

С уважение: 

Атанас Папазов – 0885 67 07 57 
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