Хотели за НШ под 18 години
26-27 май 2018
АРТ ХОТЕЛ "СИМОНА"
ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
- дати 25 и 26 май 2018 г. - 2 нощувки
- дата 8 юни 2018 г. - 1 нощувка
- дати 15 и 16 юни 2018 г. - 2 нощувки
- дати 6 и 7 юли 2018 г. - 2 нощувки
ЦЕНИ
Цена на човек при единично настаняване – 46.00 лева
Цената е на човек, на ден и включва: нощувка, WI-Fi Интернет, градска такса, ДДС и
безплатен паркинг.
Цена на човек при групово настаняване в двойни, тройни, четворни стаи и студиа –
27.00 лева
Цената е на човек, на ден и включва: нощувка, WI-Fi Интернет, градска такса, ДДС и
безплатен паркинг.
Посочените цени са без закуска.
ПОМЕЩЕНИЯ
Гостите се настаняват в следните хотелски помещения, в зависимост от наличностите :
- единична
- двойна
- тройна
- студио
- четворна стая
УСЛОВИЯ
Гостите подават резервациите си директно към отдел „Резервации“ на Хотела, като
посочват че са спортисти за състезанията по лека атлетика.
Гостите заплащат лично за предоставяните от Хотела услуги.
За всяка от датите, гостите плащат депозит в размер на 15% от стойността на
нощувките. Хотелът следва да получи плащането при подаване на резервацията и не
по-късно от 25 (двадесет и пет) дни преди датата на настаняването.

Със заплащането на депозита от 15% или със 100% предплащане, резервацията се счита
за потвърдена.
Начин на плащане: в брой на каса на Рецепция в Хотела, с кредитна карта или с банков
превод по банковата сметка на Хотела.
Резервациите се подават само в писмен вид на e-mail: Simona.central@abv.bg
Политика на анулации, приложима за резервациите:
- анулации до 8 (осем) дни преди настаняването - без такса.
- анулации след 7-мия (седмия) ден (включително) - такса 100% от първата нощувка.
Настаняване в Хотела – след 14:00 ч., в деня на пристигането. Освобождаване на стаите
– до 12:00 ч., в деня на отпътуването. Различни от посочените часове следва да бъдат
потвърдени предварително от Хотела и се спазват при възможност
Гостите ползуват 10% отстъпка в ресторанта на Хотела.

Хотел „Славянска Беседа“
ЦЕНА
-

Единична стая
Двойна класик/спалня
Тройна стая
Апартамент

56.72лв.
72.37лв.
88.01лв.
107.57лв.

резервация да постъпва на
sales@slavyanska.com
Доплащане за закуска 3,5 € на човек.
Доплащане на обяд или вечеря 8 € на човек.
Доплащане за обяд и вечеря 16 € на човек.
Подземен охраняем паркинг – 13 € за нощувка.
Паркинг на автобус – 20 € за нощувка.
Паркинг на мотор – 6,5 € за нощувка.
Паркинг на велосипед – 3 € за нощувка.
ІII. Цените са крайни: включват ДДС, туристически данък и
застраховка.
*Тройна стая може да бъде направена от двойна с добавяне на

допълнително легло или разпъващ се фотьойл при предварителна
заявка и наличност. Цената се равнява на тройна стая от съответния тип.
*Анулации – не по-късно от 5 работни дни за групи до 19 души и 7 за над
20 от датата за настаняване. В противен случай се начислява 1вата
нощувка.

