Хотелски комплекс „Релакс КООП“
Адрес

п.к. 5035, с. Вонеща вода, обл. Велико Търново

Тел.
Моб.
Моб.

+359 (0) 6118 / 22 42
+359 (0) 898 651 304;
+359 (0) 898 651 305;

www.relaxcoop.bg
Relax COOP / Релакс КООП
www.facebook.com/RelaxCOOP
events@relaxcoop.bg

В зависимост от периода за настаняване, цените за член-кооператори или
притежатели на клиентска карта КООП са както следва:

ЧЛЕН - КООПЕРАТОРИ – 2019
Пакет 2+1 и 5+1 на база Full board (пълен пансион):
02.01.-22.12.2019 г.

Настаняване

лица,
брой

FB
нощувка, закуска, обяд, вечеря

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Две или пет нощувки на база пълен пансион + 1 нощувка бонус на база пълен пансион
1. Цените са в лева на помещение и включват:
➢ Ползване на закрит/открит басейн;
➢ Шезлонг и/или чадър около басейна;
➢ Парна баня;
➢ Сауна;
➢ Контрастен душ;
➢ Фитнес;
➢ Тенис маса;
➢ Мини сейф на рецепция;
➢ Free Wi-Fi;
➢ Спортен риболов (със собствени риболовни принадлежности);
➢ Безплатен паркинг (неохраняем);
➢ Туристическа такса;
➢ 9% ДДС.
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2. Отстъпки:
✓ Безплатно настаняване на дете до 5.99 г. с двама възрастни в помещение на
допълнително легло;
3. Резервацията се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден.
4. Резервацията е валидна само след потвърждение от страна на хотелиера по
електронна поща или факс и получено минимум 50% авансово плащане от клиента
в 5-дневен срок.
5. Хотелиерът си запазва правото за анулация в случай на неплатено авансово
плащане в срок.
6. Анулация на потвърдена и гарантирана резервация:
• До 21 дни преди датата на настаняване – без неустойка.
• По-малко от 21 дни преди датата на настаняване се заплаща 50% от сумата на
потвърдения „пакет“ за резервираното помещение.
• Неявяване без предизвестие по-малко от 5 работни дни преди датата на
настаняването / мероприятието се заплаща сумата за целия престой на
резервираното помещение/я.
• Анулацията трябва да бъде потвърдена писменно от Хотелски комплекс
„Релакс КООП“ по електронна поща.
7. Забележка:
* Възрастни - гости навършили 12 год. или повече;
** Деца – гости от 2 до 11.99 год. ;
*** Допълнително легло в апартамент - диван; в двойна стая – разтегателен
фотьойл, подходящ за настаняване на дете;
**** Посочените цени не са валидни за национални празници и специални дати.
*****При посочените условия могат да почиват член-кооператори и притежатели
на клиентска карта КООП. Активността на картата се удостоверява от
кооперативната организация, която потвърждава, че притежателят и отговаря на
следното условие:
с ката е пазарувано през посладните 5 месеца, преди датата на настаняване и
месечният оборот по картата е не по-малък от 100 лв.
****** В случай на драстична промяна в пазарната конюнктура, хотелиерът

запазва правото си да промени цените, с изключение на случаите на вече
потвърдени резервации.
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