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Септемврийски празници 2019 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НА БАЗА НОЩУВКА, ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ 

 

 
ПАКЕТ 

Една 
нощувки 

Две 
нощувки 

Три 
нощувки 

Четири 
нощувки 

Човек в двойна стая 48.00 лв. 94.00 лв. 138.00 лв. 180.00 

 

Посочените цени са за човек настанен в двойна стая и включват: 
 

Нощувки със закуски и вечери по меню спрямо, избраният престой 

/разнообразен избор на 2к. менюта, които гостите избират в деня на настаняване/ 

Басийн, шезлонг и чадър  - в зависимост от времето 

Руска илиПарна баня в Спа центъра на хотела 

 /с един час предварителна заявка, за подготовка на съоръженията/. 

Интернет, паркинг, градска такса. 

Дете до 3 г. на несамостоятелно легло / без вечеря / - безплатно 

 

Доплащане за единично настаняване: 15,00 лв. на човек/ден 

Доплащане за суит / 2 - РАХ / : 20,00 лв. на ден 

Доплащане за суит / 3 - РАХ / : 10,00 лв. на ден 

Дете до 12 г. на допълнително легло / без вечеря / : 16,00 лв./ден 

Дете до 12г.на допълнително легло / с вечеря / : 30,00 лв. / ден 

 
 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  70.00 лв. 136.00 лв. 198.00 лв. 256.00 лв. 

Тройна стая 95.00 лв. 184.00 лв. 267.00 лв. 344.00 лв. 

Суит  - 2 рах 90.00лв. 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. 
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Посочените цени са за стая  и включват: 
 

Нощувки със закуски, интернет, паркинг, градска такса. 

Басийн, шезлонг и чадър  - в зависимост от времето 

Руска или Парна баня в Спа центъра на хотела 

 /с един час предварителна заявка, за потготовка на съоръженията/. 

Дете до 3 г. на несамостоятелно легло  - безплатно 

 

*Всички посочени цени са ДДС /9%/ . 

*Предложението е валидно от 1 до 30 септември на база резервация 

потвърждение. 
 

 Начин на плащане и резервация : 

• Потвърждение на резервациятадо 20 % авансово плащане  по банков път. 

• Остатъка на място при настаняване в брой. 

 

 


