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ПАКЕТ  КОЛЕДА 2021 г. 
 

ТИП ПОМЕЩЕНИЕ 

 

ПАКЕТ 2 нощувки 
/ 23.12.2021 – 25.12.2021 / 

ПАКЕТ 3 нощувки 
/ 22.12.2021 – 26.12.2021 / 

ПАКЕТ 4 нощувки 
/ 21.12.2021 – 27.12.2021 / 

VIP Апартамент - 

Мезонет 
630 915 1 156 

Апартамент - Superior 490 705 888 

Студио 420 600 756 

Double Deluxe 370 525 660 

Double Deluxe - single 260 375 474 

Twin  360 510 644 

Дете от 0.00 г. до 11.99 г. 45 60 75 

Допълнително легло 150 210 270 

   Посочените цени са на помещение за заявения пакет!!! 

Цените са валидни от 21.12.2021 г. до 27.12.2021 г.!!! 

 

 

ЦЕНАТА Е ПАКЕТНА НА ПОМЕЩЕНИЕ И ВКЛЮЧВА: 

✓ Съответният брой 2/3/4 нощувки със закуски и вечери на СЕТ - меню. 

✓ Празнична вечеря на 24.12.2021 г. с традиционни за БЬДНИ ВЕЧЕР ястия и празнична КОЛЕДНА 

ВЕЧЕРЯ на 25.12.2021 г. с DJ парти. 

✓ Неограничено ползване на УЕЛНЕС център - минерален релакс басейн с хидромасажни пейки, сауна, 

парна баня, зала за релакс; Wi-Fi интернет; охраняеми паркинги; застраховка; туристическа такса и ДДС. 

 

 

ДОПЛАЩАНЕ: 

✓ Деца от 0.00 г. до 11.99 г. се настаняват БЕЗПЛАТНО на допълнително легло в стаята на родителите на 

база нощувка със закуска и доплащат съответно за 2/3/4 вечери пакетната цена посочена в таблицата. 

 

 

АНУЛАЦИИ, НЕУСТОЙКИ И НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ:    

✓ Изисква се от госта за потвърждаване на резервацията, да се внесе  30 %  депозит от стойността на пакета 

до 3 работни дни, след получаване на БЛАНКА – ПОТВЪРЖДЕНИЕ изпратена от страна на хотела. 

Доплащане по резервация на 100 % на място в деня на настаняване. 

✓ Резервации неплатени до 3 работни дни, след получаване на БЛАНКА – ПОТВЪРЖДЕНИЕ изпратена от 

страна на хотела се АНУЛИРАТ.  

✓ Суми за заявени, но не консумирани услуги не се възстановяват.  

✓ Пакетът е валиден до изчерпване на възможностите. 

✓ Анулации по направени резервации без неустойка - до 30.11.2021 г. 

✓ Анулации по направени резервации с 30 % неустойка от сумата - след 30.11.2021 г. 

✓ В случай на забрана за работа,  хотелът ще възстанови депозита по резервацията. 

 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ ХОЛИДЕЙ **** SPA & WELLNESS си запазва правото да променя посочените пакетни цени!!! 

 

 


