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НОВА ГОДИНА 2023 
в хотелски комплекс Релакс КООП – с. Вонеща вода 

Тип настаняване: 
Пакетна  цена с 

новогодишна вечеря, 
DJ парти и 

новогодишна програма 

Цена при 1 нощувка Цена при 2 нощувки Цена при 3 нощувки 

Закуска и 
Вечеря 

1 НВ 

Закуска, 
Обяд и 
Вечеря 

1 FВ 

Закуска и 
Вечеря 

2 НВ 

Закуска, 
Обяд и 
Вечеря 

2 FВ 

Закуска и 
Вечеря 

3 НВ 

Закуска, 
Обяд и 
Вечеря 

3 FВ 

Двойна стая -  DBL 400 лв. 470 лв. 540 лв. 640 лв. 660 лв. 792 лв. 

Единична стая - SGL 320 лв. 350 лв. 410 лв. 460 лв. 546 лв. 612 лв. 

Апартамент SUITE *2-ма 440 лв. 510 лв. 620 лв. 690 лв. 792 лв. 957 лв. 

Апартамент SUITE *3-ма 560 лв. 650 лв. 780 лв. 940 лв. 990 лв. 1 240 лв. 

Апартамент SUITE *4-ма 680 лв. 790 лв. 940 лв. 1 140 лв. 1 190 лв. 1 520 лв. 
 

Цените са на помещение и включват: 1, 2 или 3 нощувки със закуски и вечери (НВ 
полупансион) или нощувки със закуски, обеди и вечери (FВ пълен пансион) + 
новогодишна вечеря с DJ парти. 

 

• Настаняване в избрания тип помещение; 

• Безплатно настаняване на дете до 6 г. /на допълнително легло/ с двама 
възрастни в помещение;  

• Празнична новогодишна вечеря с DJ парти на 31 декември; 

• Ползване на РЕЛАКС зона (закрит басейн; шезлонг около басейна; парна 
баня; сауна) + фитнес; 

• Спортен риболов (със собствени риболовни принадлежности); 

• WI-FI; Сейф на рецепция. 

• Паркинг към хотела; 

• ДДС, туристически данък и застраховка. 
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Общи условия - отстъпки и доплащане: 
Услуги, които не са включени в цената:  

- наем въдица и стръв; 
- наем велосипед; 
- масажен стол; 
- джага; 
- билярд;  

• Дете до 6 години в двойна стая или в апартамент на допълнително 
разтегателно легло – безплатно настаняване! 

• Дете от 6 до 12 години в двойна стая или в апартамент на допълнително 
разтегателно легло 50% от цената за възрастен 

• 10% oтстъпка за член-кооператори и притежатели на клиентска карта КООП. 
Резервации и анулации: 

• Резервацията се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден; 

• Резервацията е валидна само след потвърждаване от страна на хотелиера 
по телефон, електронна поща и получено пълно предплащане или 
минимум 50% депозит от клиента в 3-дневен срок; 

• Анулация на потвърдена и гарантирана резервация: до 7 дни преди датата 
на настаняване – без неустойка; по-малко от 7 дни преди датата на 
настаняване се задържа неустойка в размер на 50% от сумата на 
потвърдения „пакет” за резервираното помещение. 

* Цените са в български лева на помещение за посочения брой гости, валидни са 
за резервации, включващи нощувка на 31.12.2022 г. за периода 29.12.2022 – 
03.01.2023 г. 

Празнично меню на 31.12.2022 г. 
Салата „Балканска” - 400 гр. 

(микс от салати – домати, краставици, печена чушка, царска туршия, млечна 
салата, кьопоолу, маслини, плочка сирене) 

Предястие „рибно“- 200 гр. 
(палачинка с пушена сьомга) 

Основно „Свинско със сос и гарнитура картофи соте и бейби моркови“ – 400 гр. 
(свински врат с гарнитура печени картофки, сотирани с билки) 

Питка 
Плато „Колбаси Асорти” - 100 гр. 

(луканка, суджук, филе „Елена”, пастърма) 
Ядки микс - 100 гр. 

Плато „Сезонни плодове“ – 200 гр. 
Торта „Еклер-Релакс“ 

Баница с късметче 
Ракия - 100 мл.,  вино „червено“ - 1/2 бутилка,  шампанско 1/2 бутилка, 

безалкохолна напитка - 250 мл. , минерална вода - 500 мл. 
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