
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 2021 ГОДИНА               

В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС РЕЛАКС КООП                        

с .Вонеща Вода

Настаняване
2 HB                     

/нощувка, закуска, 

вечеря/

3 HB                    
/нощувка, закуска, 

вечеря/

Двойна стая (2 Възрастни) 520 720

Апартамент (2 Възрастни) 582 782

Трети възрастен в апартамент 260 380

Дете до 2 години безплатно безплатно

Дете от 2 до 12 години в двойна стая на допълнително легло 55 73

Дете от 2 до 12 години в двойна стая на регулярно легло 73 91

Дете от 2 до 12 години в апартамент 95 113

Настаняване

2 FB                     
/нощувка, 

закуска,обяд и  

вечеря/

3 FB                     
/нощувка, 

закуска,обяд и  

вечеря/

Двойна стая (2 Възрастни) 546 840

Апартамент (2 Възрастни) 622 902

Трети възрастен в апартамент 280 404

Дете до 2 години безплатно безплатно

Дете от 2 до 12 години в двойна стая на допълнително легло 63 85

Дете от 2 до 12 години в двойна стая на регулярно легло 81 103

Дете от 2 до 12 години в апартамент 103 125

 -10% отстъпка от цените за член-кооператори и притежатели на клиентска карта КООП 2021 г.

Цените са в лева, на помещение, за избрания период и включват:

Услуги в пакета: Услуги извън пакета:

✓ Нощувки; ✓ Наем на въдица и стръв;

✓ Закуски- късна на 01.01.2022г. От 10:00 ✓ Наем велосипед;

✓ Обяди (включени само в пакети на ✓ Масажен стол;

✓ Вечери - празнична вечеря на ✓ Джага;

✓ 9% ДДС, туристически данък; ✓ Билярд.

✓ Паркинг; Wi – Fi; ✓ 10% комисионна за ТО.

✓ Закрит басейн ( отопляем); Парна баня; Сауна; Фитнес;

*Местата за вечерите се определят от хотела, съобразно оптималното им разпределение и 

според епидемичните мерки!



Настаняване в Хотелски комплекс „Релакс КООП“– Вонеща Вода е след 14:00 до 18:00 ч.

В случай на късно пристигане, моля погрижете се да ни информирате предварително, за да бъде 

запазена стаята Ви.                                                                                                                  Освобождаване 

до 12:00 часа.

МЕНЮ ЗА ПРАЗНИЧНА  ВЕЧЕРЯ /31.12.2021/
САЛАТА - Цезар с пиле

ПРЕДЯСТИЕ - Пълнено хлебче с бекон, гъби и кашкавал

ОСНОВНО - Дует от пилешки и свински роладини върху канапе от мачкани картофи със 

задушени зеленчуци
Баница с късмети

МЕЗЕТА/луканка, филе Елена и пушен свински врат/

НАПИТКИ

* Минерална вода - 0,500 л. * Безалкохолна напитка  * Ракия - 0,100 л. * Шампанско * 

Вино - 0,500 л.

Настаняване и oсвобождаване:

с. Вонеща вода, ул. Първа № 34,

тел: +359 6118 2242, моб:+359 898 651 304 e-mail: info_relaxcoop@coophotels.bg

web: www.relaxcoop.bg

Условия за плащане и гаранция на резервация:

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

В срок до 3 дни след потвърждение на резервацията се изисква 50% депозит и доплащане по 

резервацията не по – късно от 15 Декември.

Приема се плащане по банков път по сметка на хотелски комплекс „Релакс КООП“.

Резервации, негарантирани в посочения срок, не се пазят в хотелски комплекс „Релакс КООП“.

Анулация на потвърдена и гарантирана резервация:

До 10 дни преди датата на настаняване – без неустойка.

По-малко от 10 дни преди датата на настаняване се заплаща 50% от общата стойност на 

резервацита.

До 3 работни дни преди настаняване се заплаща пълната стойност по резервацията.

Анулацията трябва да бъде потвърдена писмено от хотелски комплекс „Релакс КООП“.

Забележка:

* Възрастни - гости навършили 12 год. или повече;

** Деца – гости от 2 до 12 год. ;

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

**** Допълнително легло - Допълнително легло в апартамент - диван; в двойна стая – 

разтегателен

фотьойл, подходящ за настаняване на дете


