
Настаняване 
Пакет 1 

нощувка 31.12

Пакет 2 нощувки 
31.12 - 01.01
30.12 - 31.12 

Пакет 3 нощувки
29.12 - 31.12
30.12 - 01.01

Двойна стая Стандарт 2-ма
възрастни

Единична стая Стандарт

      Двойна стая Класик                           
2-ма възрастни 

Единична стая Класик

      Двойна стая Делукс                                         
2-ма възрастни 

Единична стая Делукс 

      Апартамент Класик                                         
2-ма възрастни 

Доплащане за дете от 4 - 11,99 г.
 в стая Класик, Делукс и 

апартамент Класик

Доплащане за второ дете от 4
- 11,99 г. в апартамент Класик 

505 лв.

305 лв.

515 лв. 

315 лв. 

545 лв. 

345 лв.  

565 лв. 

150 лв.

130 лв.

690 лв. 

450 лв.

710 лв.

470 лв.

770 лв.

530 лв.

810 лв.

200 лв.

160 лв.

875 лв. 

595 лв.

905 лв. 

625 лв. 

995 лв.

715 лв. 

1 055 лв.

250 лв.

190 лв.

  Закуска, застраховка, туристическа такса и 9% ДДС. 
 Паркинг до изчерпване на наличностите. 
 Празнична Новогодишна вечеря на 31.12.2021 г. с многостепенно меню, 

 Богата развлекателна програма. 
 Новогодишен брънч на 01.01.2022 г. от 10:00 часа. 
 Късно освобождаване на 01.01.2022 г. до 15:00 часа. 
 Ползване на фитнес и СПА център /голям и малък басейн, джакузи, парна баня, сауна, билкова сауна/.  
 Безплатен интернет на територията на комплекса. 

Посочените цени са пакетни, на помещение, за съответния брой гости, нощувки и включва:  

         отворен бар алкохолни и   безалкохолни напитки. 



 20% отстъпка от процедурите в масажните и козметичните кабинети в СПА центъра. 
 За пакети с 2 нощувки - 1 вечеря на блок маса на 30.12.2021 г. или на 01.01.2022 г.  
 За пакети с 3 нощувки - 2 вечери на блок маса на 30.12.2021 г. и на 01.01.2022 г.   

 -15% до 20.11.2021 г. включително 
 -10% в периода 21.11.2021-30.11.2021 включително 

 Дете до 3,99 г. се настанява безплатно на база нощувка със закуска. Не е включен празничен куверт. 

 До 5 дни от датата на потвърждението на резервацията от страна на хотела е необходимо да се внесе 50 % депозит от 

 Доплащане до 100 % – до 30.11.2021 г. включително. 
 При резервации направени след 01.12.2021 г. – 100 % плащане при потвърждението на резервацията от страна на хотела. 
 Резервацията се счита за потвърдена след получаване на дължимите суми. 

 Анулации по направени резервации без неустойка – до 30.11.2021 г. включително. 
 Анулации от 01.12.2021 г. до 15.12.2021 г. включително – неустойка в размер на 50 % от стойността на направената резервация. 
 Aнулации от 16.12.2021 г. – неустойка в размер на 100 % от стойността на направената резервация. 

Рецепция: 0888646463 
Маркетинг отдел: 0888389656; 0887445551  
E-mail:   
reception@bulgaria-hotel.com           
booking@bulgaria-hotel.com, marketing@bulgaria-hotel.com

 Отстъпки: 

  
Ранни записвания:  

 
Политика за деца: 

 
Условия за резервации: 

       стойността на резервацията.  

 
Условия за анулации: 

 
Организирането на празничната вечер ще бъде в съответствие с действащите разпоредби 
свързани с Ковид 19 към момента на провеждане. 

Офертата е валидна до изчерпване на възможностите! 
 
Резервации се приемат на телефон или ел. поща: 

                  


