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ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ 2022  
 

 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ 2022 
 

 

Настаняване 

 BB 
/нощувка, 

закуска/ 

 HB 
/нощувка, 

закуска, 

вечеря/ 

 FB 
/нощувка, 

закуска, обяд,  

вечеря/ 
Единична стая – DBL = SNG, Ad 93 лв. 108 лв. 120 лв. 

Двойна стая (2 Възрастни) 122 лв. 152 лв. 175 лв. 

Апартамент (2 Възрастни) 175 лв. 205 лв. 228 лв. 

Трети възрастен в апартамент 70 лв. 82 лв. 91 лв. 

Дете до 6 години на допълнително легло безплатно безплатно безплатно 

Дете от 6 до 12 години в двойна стая на 

допълнително легло 

 

24 лв. 31 лв. 36 лв. 

Дете от 6 до 12 години в апартамент на 

допълнително легло 

 

36 лв. 41 лв. 46 лв. 

Настаняване 

3 BB 
/нощувка, 

закуска/ 

3 HB 
/нощувка, 

закуска, 

вечеря/ 

3 FB 
/нощувка, 

закуска, обяд,  

вечеря/ 
Единична стая – DBL = SNG, Ad 217 лв. 262 лв. 297 лв. 

Двойна стая (2 Възрастни) 290 лв. 380 лв. 449 лв. 

Апартамент (2 Възрастни) 411 лв. 500 лв. 569 лв. 

Трети възрастен в апартамент 166 лв. 200 лв. 228 лв. 

Дете до 6 години  на допълнително легло безплатно безплатно безплатно 

Дете от 6 до 12 години в двойна стая на 

допълнително легло 

 

59 лв. 76 лв. 90 лв. 

Дете от 6 до 12 години в апартамент на 

допълнително легло 

 

83 лв. 100 лв. 114 лв. 

Настаняване 

5 BB 
/нощувка, 

закуска/ 

5 HB 
/нощувка, 

закуска, 

вечеря/ 

5 FB 
/нощувка, 

закуска, обяд, 

вечеря/ 
Единична стая – DBL = SNG, Ad 321 лв. 396 лв. 453 лв. 

Двойна стая (2 Възрастни) 431 лв. 581 лв. 696 лв. 

Апартамент (2 Възрастни) 607 лв. 753 лв. 872 лв. 

Трети възрастен в апартамент 243 лв. 302 лв. 348 лв. 

Дете до 6 години  на допълнително легло безплатно безплатно безплатно 

Дете от 6 до 12 години в двойна стая на 

допълнително легло 

 

83 лв. 117 лв. 139 лв. 

Дете от 6 до 12 години в апартамент на 

допълнително легло 

 

122 лв. 152 лв. 175 лв. 
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Настаняване 

7 BB 
/нощувка, 

закуска/ 

7 HB 
/нощувка, 

закуска, 

вечеря/ 

7 FB 
/нощувка, 

закуска, обяд,  

вечеря/ 
Единична стая – DBL = SNG, Ad 444 лв. 549 лв. 629 лв. 

Двойна стая (2 Възрастни) 597 лв. 806 лв. 967 лв. 

Апартамент (2 Възрастни) 840 лв. 1049 лв. 1210 лв. 

Трети възрастен в апартамент 336 лв. 397 лв. 483 лв. 

Дете до 6 години  на допълнително легло безплатно безплатно безплатно 

Дете от 6 до 12 години в двойна стая на 

допълнително легло 

 

120 лв. 161 лв. 193 лв. 

Дете от 6 до 12 години в апартамент на 

допълнително легло 

 

168 лв. 199 лв. 242 лв. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Цените са в лева на помещение и включват: 

➢ Нощувка и избраната база изхранване /  ВВ- нощувка и закуска ;  HB – нощувка,закуска ивечеря 

и  FB – нощувка,закуска, обяд ивечеря / 

➢ Ползване на  открит и закрит/отопляем/  басейни с обособени детски зони към тях ; 

➢ Шезлонг и/или чадър около басейна; 

➢ Задължително е ползването на плажни чехли и плувни шапки ; 

➢ Ползване на Сауна, Парна баня,  Контрастен душ и Фитнес; 

➢ Безплатен мини – сейф на рецепция; 

➢ Free Wi-Fi;  

➢ Спортен риболов (със собствени риболовни принадлежности); 

➢ Беаплатен паркинг (неохраняем); 

➢ Туристическа такса, застраховка, 9% ДДС. 

2. Резервацията се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден. 

3. 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. 

4. Хотелиерът си запазва правото за анулация в случай на неплатено авансово плащане в срок. 

5. 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 7 работни дни преди датата на резервацията   

/ 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. 

6. Забележка: 

           * Възрастни - гости навършили 12 год. или повече; 

         ** Деца – гости от 2 до 11.99 год.; 

       *** Деца до 2 год. – безплатен престой; 

     **** Допълнително легло -  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. 
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