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ПАКЕТ БОНУС 

 

Цените са валидни от 01.04.2022  г.! 

       Цените не се комбинират с други и пакети за специални дати! 

 

 

Цените са на помещение за заявения пакет в български лева с ДДС и включват: нощувка със закуска и вечеря, 

ползване на минерален басейн в УЕЛНЕС – център, сауна, парна баня, зала за релакс, открити басейни  при Pool bar 

/ важи за летния сезон / - за възрастни с хидромасажна пейка и малък за деца, шезлонг, чадър, Wi-FI интернет, 

багажно отделение, охраняеми паркинги, застраховка, туристически данък. 

 

 

На Ваше разположение са ресторант, лоби - бар, бар – басейн и масажи по ценоразпис. 
 

 

✓ Деца от 0.00 г. до 11.99 г. се настаняват БЕЗПЛАТНО в стаята на родителите на база нощувка със закуска и 

доплащат съответната сума за вечеря към избрания пакета. 
 

 БОНУС: 

✓ При заявявени 5 или 6 нощувки, получавате БОНУС една нощувка БЕЗПЛАТНО! 

Заб.: В безплатната нощувка няма включена вечеря. 

✓ Пакет БОНУС включва и 10 % НАМАЛЕНИЕ от предлаганите масажи! 

 

 

Резервация се потвърждава от страна на хотела при 50 % платен депозит до пет /5/ работни дни след 

получаване на бланка-потвърждение. Доплащане на резервацията на 100 % на място при настаняване!!! 

Резервации неплатени до пет /5/ работни дни, след получаване на БЛАНКА – ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

изпратена от страна на хотела се АНУЛИРАТ. 

Анулации по направени резевации без неустойка е възможна до 48 часа преди настаняване. След 

изтичане на този срок суми не се възстановяват!!! 

Пакетът е валиден до изчерпване на възможностите. 

 

 
 

 

 

  

Хотел “ ХОЛИДЕЙ “ си запазва правото да променя цените за специални дати!!! 

ВИД СТАЯ 

ПАКЕТНА 

ЦЕНА 

2 нощувки 

ПАКЕТНА 

ЦЕНА 

3 нощувки 

ПАКЕТНА 

ЦЕНА 

4 нощувки 

ПАКЕТНА 

ЦЕНА 

5+ нощувки 

ПАКЕТНА 

ЦЕНА 

6+ нощувки 

VIP Апартамент - Мезонет 572 858 1144 1310 1572 

Апартамент - Superior 420 630 840 970 1164 

Студио 348 522 696 810 972 

Double Deluxе 300 450 600 700 840 

Double Deluxе - single 226 339 452 520 624 

Twin 284 426 568 665 798 

Дете от 0.00 г. до 11.99 г. 24 36 48 60 72 

Допълнително легло 114 171 228 275 330 


