-Цени за настаняване 2019 на база нощувка със закуска(BB)
Accommodation Prices 2019 on BB base
Хотел Палас *****
Palace Hotel *****
Двойна стая за 2-ма възр./ DBL Room for 2 Adults
Двойна стая с доп.легло/2-ма
ма възр.и 1 дете до 12 г./
DBL Room with extra bed / 2 Adults + 1 child up to 12 yo/
1 доп. легло за дете над 12 г или възрастен
extra bed for child over 12 yo or adults
Двойна стая /1 възр. и 1 дете 6 – 12 г. /
DBL room / 1 Adult + 1 child 6--12 yo/
Двойна стая +1 доп.легло/1 възр. и 2 деца 6 – 12 г./
DBL Room + extra bed / 1 Adult + 2 chilren 6-12
6
yo/

23.03.2019
25.04.2019

159.00 BGL / 82 EUR
159.00 BGL / 82 EUR
65.00 BGL / 34 EUR
139.00 BGL/71 EUR
159.00 BGL/ 82 EUR

Единична стая/ Single room

135.00 BGL / 69 EUR

Корнер ап. 2 / Apartment corner / 2 Adults

210.00 BGL/108 EUR

1 или 2 доп. легло/а дете до 6 г./1or
г.
2 extra bed for child up to 6 yo

-

1 доп. Легло за 1 дете от 6 до 12 г./
г. 1 extra bed for child 6-12 yo

55.00 BGL/ 28 EUR

2 доп. Легла за 2 деца 6-12 г./ 2 extra beds for children 6-12 yo

85.00 BGL/44 EUR

1 доп. легло за дете над 12 г или възрастен
extra bed for child over 12 yo or adults
Корнер ап.2 с доп.легло/а /1 възр. и 2, 3 деца 6–12г./
6
Apartment corner with 2 extra beds / 1 Adult + 2 or 3 children 6-12
6
yo/
Корнер ап.2 с 2 доп.легла /3 възр. и 1 дете 6–12
6
г./
Apartment corner with 2 extra beds / 3 Adults + 1 child 6-12 yo/
Джуниър ап.4 / Junior apartment for 4 person
доп. легло/а дете до 6 г./
г. extra bed for child up to 6 yo

85.00 BGL/ 44 EUR
235.00 BGL/120 EUR
295.
295.00
BGL/ 151 EUR
370.00 BGL/ 190 EUR
-

1 доп. Легло за 1 дете от 6 до 12 г./
г. 1 extra bed for child 6-12 yo

55.00 BGL/28 EUR

2 доп. Легла за 2 деца 6-12 г./ 2 extra beds for children 6-12 yo

85.00 BGL/ 44 EUR

1 доп. легло за дете над 12 г или възрастен
extra bed for child over 12 yo or adults

85.00 BGL/ 44 EUR

Луксозен апартамент с 2 спални / 2- bedrooms Apartment lux
доп. легло/а дете до 6 г./
г. extra bed for child up to 6 yo

560.00 BGL/286 EUR
-

1 доп. Легло за 1 дете от 6 до 12 г./
г. 1 extra bed for child 6-12 yo

55.00 BGL/28 EUR

2 доп. Легла за 2 деца 6-12 г./ 2 extra beds for children 6-12 yo

85.00 BGL/ 44 EUR

1 доп. легло за дете над 12 г или възрастен
extra bed for child over 12 yo or adults

85.00 BGL/ 44 EUR

Президентски ап.4 / Presidential apartment
доп. легло/а дете до 6 г./
г. extra bed for child up to 6 yo

735.00 BGL/376 EUR
-

1 доп. Легло за 1 дете от 6 до 12 г./
г. 1 extra bed for child 6-12 yo

55.00 BGL/28 EUR

2 доп. Легла за 2 деца 6-12 г./ 2 extra beds for children 6-12 yo

85.00 BGL/ 44 EUR

1 доп. легло за дете над 12 г или възрастен
extra bed for child over 12 yo or adults

85.00 BGL/ 44 EUR

Доплащане за вечеря на блок маса на ден / HB supplement per day
Възрастен/ Adults

30
30,00
BGL/ 15.50 EUR

Дете 6-12г./ Child 6-12 yo

14
14,00
BGL / 7.50 EUR

Цените са на ден за съответния тип стая и настаняване и включват нощувка, закуска,
закуска
туристически данък, ДДС.
Prices are per day per respective room and accommodation type and include bed and breakfast,
tourist tax, VAT.

-•

•
•
•
•

При настаняване на 1 или 2 деца до 6 г. в двойна стая с 1 възрастен, стаята се таксува
като единична.
If 1 or 2 children up to 5.99 years old share a room with 1 adult the single room rate is
applicable.
Не се препоръчва настаняване на 3-ти
3 ти възрастен на допълнително легло в двойна стая
It is not advisable to accommodate adults on extra beds.
Апартаментите са разчетени за двама, съответно за четирима. При настаняване на помалък брой гости се заплаща пълната цена.
The prices for apartments are for 2q respective 4 people. If less people are accommodated
the full price is applicable.
Под 6 – 12 г. се разбира от 6 навършени до 12 ненавършени години на децата към
датата на пристигане, а до 6 години се разбира до 6 ненавършени години на децата
към датата на пристигане.
Children ages: 6 – 11.99 years old means 6 – 11.99 years old at the date of arrival; up to
6 years old means up to 5.99 years old at the date of arrival.

БОНУСИ/ BONUSES:

Ранно настаняване и късно освобождаване на стаите/ в зависимост от възможностите
възможност
на
хотела /
Early check-in
in and late check / depending on the availability of hotel /
 Тенис на маса / Table tennis

Билярд/ Billiard

Възможност за паркиране на територията на комплекса/ Possibility of parking on the
territory of the complex
SPA&WELLNESS
Вътрешен плувен басейн с минерална вода/
вода Indoor swimming pool with mineral water
Термален външен басейн с гореща минерална вода/ Thermal outdoor pool with hot mineral
water
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ / PAYABLE SERVICES
Мини бар/ Mini Bar
Рум сервиз/ Room Service
Балнеология , масажи, процедури / Balneology, massages, procedures
Фризьорски и козметични услуги// Hairdressing and cosmetic services

Условия за Резервации и анулации / Reservations and cancellations conditions
Срокът за пълна или частична анулация е до 14 дни преди пристигане на туристите.
The deadline for full or partial cancellation is 14 days before the arrival of tourists.
При анулация извън този срок - неустойка в размер на един ден на човек съгласно заявените услуги.
Cancellation outside this period - a penalty of one day per person according to requested services
При непристигане на туристи - неустойка в размер на два дни на човек съгласно заявените услуги за
всеки непристигнал турист.
No Show - a penalty of two days per person according to requested services for each no show.
При престой по-малък
малък или равен на 2 дни – 100% от сумата
For stay less than or equal to 2 days - 100% of the amount

