ХОТЕЛИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ
НА НШ В ЗАЛА ЗА ВСИЧКИ
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
ХОТЕЛ „АТМ ЦЕНТЪР“ и
АПАРТХОТЕЛ „АТМ АПАРТС СОФИЯ“:
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ХОТЕЛ „АТМ ЦЕНТЪР“:
- дати 19 и 20 януари 2018 г.
- дата 26 януари 2018 г.
- дата 27 януари 2018 г.
- дати 2 и 3 февруари 2018 г.
- дати 15, 16 и 17 февруари 2018 г.

– 38 двойни и 8 тройни
– 38 двойни и 8 тройни
– 11 двойни и 7 тройни
– 37 двойни и 9 тройни
– 32 двойни и 7 тройни

АПАРТХОТЕЛ „АТМ АПАРТС СОФИЯ“:
- дати 19 и 20 януари 2018 г.
– общо 9
- дата 26 и 27 януари 2018 г.
– общо 9
- дати 2 и 3 февруари 2018 г.
– общо 9
- дати 15, 16 и 17 февруари 2018 г. – общо 9

и 3 икономични
и 3 икономични
и 3 икономични
и 3 икономични
и 3 икономични

апартамента ( с 2,3 или 4 легла)
апартамента ( с 2,3 или 4 легла)
апартамента ( с 2,3 или 4 легла)
апартамента ( с 2,3 или 4 легла)

ЦЕНИ
ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК, НА ДЕН И ВКЛЮЧВАТ:
НОЩУВКА, ЗАКУСКА, WI-FI ИНТЕРНЕТ, ГРАДСКА ТАКСА И ДДС.
ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ „АТМ ЦЕНТЪР“ :
Помещение
Брой гости
Цена на човек
Самостоятелна стая
1
49.05 лв.
Стандартна двойна стая
2
26.00 лв.
Стандартна тройна стая
3
26.00 лв.
Икономична тройна стая
3
17.00 лв.
ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В АПАРТХОТЕЛ „АТМ АПАРТС СОФИЯ“ :
Помещение

Брой гости

Цена на човек

Апартамент

2

26.00 лв.

Апартамент

3

26.00 лв.

Апартамент

4

26.00 лв.

Забележка
Закуската за Апартхотел „АТМ Апартс София“ е сух пакет, който се взема от
Рецепцията на Хотела, тъй като това е апартаментен Хотел и няма заведение
за хранене.
РЕЗЕРВАЦИИ
Гостите подават заявките си за резервации към отдел „Резервации“ на Хотел
„АТМ Център“
на e -mail: info@atm-hotel.com
на телефон: (02) 9658 481
При подаването на заявките за резервации, както и при плащанията по
резервациите, като основание се изписва „Лека атлетика“.
Хотел „АТМ Център“ потвърждава Резервацията. След като получат
потвърждението на резервацията си, гостите задължително заплащат депозит
в размер на 30% (тридесет процента) от стойноста на нощувките. Заплащането
следва да се извърши в Хотел „АТМ Център“, в брой на каса на Рецепцията, с
кредитна карта или с банков превод. Желателно е това да стане веднага след
потвърждението на резервацията, но не по-късно от 15 дни (петнадесет) преди
датата на настаняването. Със заплащането на депозит от 30% или със 100%
предплащане, резервацията се счита за потвърдена.
Останалите 70% от дължимата за нощувките сума се заплащат от гостите при
пристигането им, съответно на Рецепцията в Хотел „АТМ Център“ или на
Рецепцията в Хотел „АТМ Апартс София“.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Гостите заплащат лично за Хотелите услуги в брой на каса на Рецепция, с
кредитна карта или с банков превод по банковата сметка на Хотела.
БАНКОВА СМЕТКА
Банка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
IBAN: BG86IABG80981000230701
BIC: IABGBGSF
Бенефициент: “АТМ 98” АД
ПОЛИТИКА НА АНУЛАЦИИ
- анулации до 8 (осем) дни преди настаняването, без такса.
- анулации след 7-мия (седмия) ден (включително) - такса 100% от първата
нощувка.
АДРЕСИТЕ НА ХОТЕЛИТЕ:
- ХОТЕЛ „АТМ ЦЕНТЪР“ Бул. „Цариградско шосе“131 София-1784
- АПАРТХОТЕЛ „АТМ АПАРТС СОФИЯ“ Полигона, блок 44, София-1784
(зад The Mall на бул.„Цариградско шосе“)

ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА
Настаняване за дните 15-17 февруари 2018 г.
НАСТАНЯВАНЕ
Стаи

Брой
Гости

Разпределение
в стаите

единична стая
двойна стая

1
2

спалня / 2 отделни легла
спалня / 2 отделни легла

Цени
нощувка без
закуска
50.00 лв. ОВ
60.00 лв. ОВ

Цени
нощувка със
закуска
55.00 лв.ВВ
70.00 лв. ВВ

джуниър суит 1/2
2 легла, холна част
70.00 лв. ОВ
80.00 лв. ВВ
джуниър суит 3
2 легла +1 допълнително
84.00 лв. ОВ
99.00 лв. ВВ
В цената се включва: нощувка,и/или закуска, застраховка, туристически данък и 9% ППС.
■ паркинг - 2 лв/1 ч.
■ за гости с лека кола - 8 лв.
■ за гости с мини-бус - 15 лв.
■ за гости с автобус - 20 лв.
на нощувка/ и до 12.00 ч. в деня на напускане на хотела
При ранно настаняване (преди 14:00 ч.) и късно освобождаване (след 12:00 ч.), се заплаща такса в размер на 50% от
стойността на нощувката.

Резервация на стаи, ресторанти и всички допълнителни услуги се извършва единствено след
писмено потвърждение от клиента по e-mail: marketing@parkhotelmoskva.net
■

Банкова сметка: в лева при Общинска банка АД Титуляр:
ПАРК-ХОТЕЛ „МОСКВА” АД
IBAN- BG77SOMB91301053534401 BIC:
SOMBBGSF

Тел. 029630321

ХОТЕЛ ДИАНА 3
Цена двойна стая – 30 лв. на човек със закуска
Цена единична стая – 40 лв. със закуска
За Резервации:Телефони: 862 49 01, 862 29 96, 0888 006 179

