
Оферта септемврийски празници

Цена на 
човек за 
двудневен 
пакет   с 
вечери и 
закуски

Доплащане
за 
двудневен 
пакет за 
дете от 3 до
11 
навършени 
години

Доплащане
за 
двудневен 
пакет за 
дете на 
навършени 
12 г или 
трети за 
възрастен

Цена на 
човек за 
тридневен
пакет с 2 
вечери и 
закуски

Доплащане 
за 
тридневен   
пакет с 2 
вечери за 
дете от 3 до
11 
навършени 
години

Доплащане 
за 
тридневен 
пакет с 2 
вечери за 
дете на 
навършени 
12 г или за 
трети 
възрастен

Двойна стая без тераса
или мансардна стая

109,00 лв. 50,00 лв. 60,00 лв. 159,00 лв. 68,00 лв. 75,00 лв.

Двойна стая с тераса 119,00 лв. 50,00 лв. 60,00 лв. 179,00 лв. 68,00 лв. 75,00 лв.

Двойна стая с тераса и
панорамна гледка

129,00 лв. 50,00 лв. 60,00 лв. 189,00 лв. 68,00 лв. 75,00 лв.

Супериор 135,00 лв. 50,00 лв. 60,00 лв. 199,00 лв. 68,00 лв. 75,00 лв.

Панорамно студио или
апартамент

149,00 лв. 50,00 лв. 60,00 лв. 205,00 лв. 68,00 лв. 75,00 лв.

Цената включва:
• брой нощувки според дните на престой,
• брой закуски според дните на престой,
•  2 вечери на фиксирано меню, без включени напитки
• ползване на закрит отопляем басейн (31º С),
• фитнес,
• открит детски кът (батут, пързалка, люлки) и детски кът на закрито
• интернет,
• паркинг,
• туристическа застраховка,
• туристически данък и ДДС
Условия за настаняване:
• Деца от 0 до 3 г. се настаняват безплатно
• Детско креватче се предоставя безплатно по заявка
• Второ дете се настанява безплатно на база нощувка със закуска
• Доплащане за детска вечеря 10 лв.
• Доплащане за самостоятелно ползване на двойна стая 

Условия за резервация:
внасяне на 50% авансово плащане до 5 дни след получаване на потвърждение от хотела 

Условия за анулация:
- от 7 до 3 дни преди настаняване се задържа 50% от цената на пакета;

– при анулация по-малко от 3 дни преди датата на пристигане се задържа пълната сума
Офертата е валидна от 01/09/2020 до 25/09/2020 г.

За резервации 0882 027420 или 062 523 000
email: office@pha.bg

mailto:office@pha.bg

