НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ „ДИАНА 3“- ГР. СОФИЯ
Цена двойна стая – 27 лв. на човек със закуска
Цена единична стая – 37 лв. със закуска
Тел. 862 49 01, 862 29 96, 0888 006 179

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ „РИЛА“- ГР. СОФИЯ
Цени по вид настаняване
- Цена на човек при тройно, четворно или петорно настаняване – 24.00 лева
Цената е на човек, на ден и включва: нощувка, WI-Fi Интернет, градска такса и ДДС
- Цена на човек при двойно настаняване – 32.00 лева
Цената е на човек, на ден и включва: нощувка, WI-Fi Интернет, градска такса и ДДС
- Цена на човек при единично настаняване – 48.00 лева
Цената е на човек, на ден и включва: нощувка, WI-Fi Интернет, градска такса и ДДС
Посочените цени са без включена закуска.
Гостите се настаняват в следните хотелски помещения :
Стандартна двойна стая със спалня + допълнително разтегаемо легло
Стандартно тройно помещение + допълнително разтегаемо легло
Апартамент за трима + 2 допълнителни разтегаеми легла.
Резервации и условия за плащане:
Гостите подават резервациите си директно към отдел „Резервации“ на Хотел „Рила“ и заплащат
по тях директно на Хотела.
Гостите заплащат депозит в размер на 15% от стойноста на нощувките при резервирането
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.
Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG31 UNCR 7630 1000 418203
BIC: UNCRBGSF
Гостите заплащат лично за предоставяните от Хотела услуги.
Политика на анулации, приложима за резервациите:
- анулации (до 25% от общия брой) до 8 (осем) дни преди настаняването, без такса.
- анулации (до 25% от общия брой) след 7-мия (седмия) ден (включително) - такса 100% от
първата нощувка.
Контакти с отдел „Резервации“ на:
Тел.: GSM: 0882 500 315; 02 937 9136; e-mail: reservations@hotelrila.bg , www.HotelRila.bg
Часове за настаняване

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.

НАСТАНЯВАНЕ В „ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА“- ГР. СОФИЯ
Стаи

Брой

единична стая
двойна стая

Гости

Разпределение

Цени

в стаите

1

спалня / 2 отделни легла

със закуска
55.00 лв. ВВ

без закуска
50.00 лв. ОВ

2

спалня / 2 отделни легла

70.00 лв. ВВ

60.00 лв. ОВ

93.00 лв. ВВ

78.00 лв. ОВ

джуниър суит
3
2 легла +1 допълнително
В цената се включва: нощувка, и/или закуска, застраховка, туристически данък и 9% ДДС.
Удобства в стаите и апартаментите
■
■
■
■
■

висококачествен безплатен Wi-Fi интернет
климатична система с индивидуално регулиране
телефон с директно международно избиране
телевизор
мини-бар с безплатна бутилка минерална вода

Допълнителни услуги
пране, гладене, химическо чистене
■ сейф на рецепция
■ рум-сервиз
■ обмяна валута/офис на банка
■ домашни любимци - такса - 20 лв.
■

Паркинг

■
■
■
■

паркинг - 1 лв/1 ч.
за гости с лека кола - 6 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.

■

Офертата е валидна за клиента, подал писмено запитване.

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

Писмени заявки за настаняване с изписани периоди на настаняване,
брой и вид стаи, пансион / с или без закуска/ и начин на плащане
да бъдат изпращани на e-mail:marketing@parkhotelmoskva.net
-

Тел:02 / 963 03 21; Моб.:0888 / 62 37 57 – лице за контакт – Николина Тодорова

Банкова сметка: в лева при Централна Кооперативна Банка Титуляр: ПАРК-ХОТЕЛ „МОСКВА” АД
ЦКБ-АД- клон Дървеница IBAN- BG11CECB979010E1232500 BIC: CECBBGSF
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