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РИТРИЙТ РЕСТАРТ 
Хотел Риу Астория ****, к.к. Златни пясъци 

 
 

НАСТАНЯВАНЕ  С 30% ОТСТЪПКА ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ   
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА ЗАПИСВАНИЯ  ДО 31.03.22 

Период Бр. 
нощувки 

Тип стая  Тип настаняване Ед. цена на човек 
в BGN 

03 - 05. Юни 2 двойна 
стандартна 

 единично 245 
 двойно 162 

 
03 - 05. Юни 

 
3 

двойна 
стандартна 

 единично 368 
 двойно 243 

 
НАСТАНЯВАНЕ  С 25% ОТСТЪПКА ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ  
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА ЗАПИСВАНИЯ ДО  ДО 10.05.22 

Период Бр. 
нощувки 

Тип стая  Тип настаняване Ед. цена на човек 
в BGN 

03 - 05. Юни 2 двойна 
стандартна 

 единично 264 
 двойно 173 

 
03 - 05. Юни 

 
3 

двойна 
стандартна 

 единично 395 
 двойно 260 

 
 
Цените са в лева на човек за единично или двойно настаняване на база „Всичко Включено“ с 9 % ДДС и туристическа 
такса.  

 Безплатен Паркинг  
 Безжичен интернет в хотелските стаи и общите части на хотела; 
 Основен и два тематични ресторанта (азиатска и италианска кухня -бюфет, с предварителна резерация); 
 Фитнес, външни и вътрешен отопляем басейн;  
 Шезлонги и чадъри край басейна и на плажа в обособената зона за гостите на хотела; 
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 Допълнителни нощувки, могат да се заявят, при резервация на същата преференциална цена, според 
указаните по-горе. 

Услуги срещу доплащане: 
 сейф в хотелските стаи 
 10% отстъпка от терапии и процедури Spa & Wellness center Paradise Spa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изхранване 
“Всичко включено в цената “(All inclusive) включва закуска, обяд и вечеря на бюфет, местни алкохолни и 
безалкохолни напитки на бара на хотела до полунощ, според работното им време. По време на храненията на бюфет 
се предлагат наливни бира и вино и безалкохолни напитки. Твърд алкохол се предлага само в различните барове на 
хотела. 
Настаняването започва със следобеден снакс в деня на пристигане и завършва с обяд в деня на заминаване. За гости, 
желаещи да ползват допълнителен обяд в деня на настаняване – 20 лв на човек на ден с предварителна резервация. 
 
Спорт и забавления 
Фитнес;  
Водна топка, водна гимнастика;  
Боча, дартс, Riu Fit; 
Външен басейн 320 sq.m., външен басейн 120 sq.m.,  
Вътрешен басейн 72 sq.m.   
Анимационна програма 

Дневна анимация за възрастни; 
Шоу, Riu вечерни програми; 
 
Плащане, срокове за резервации и анулации: 
Депозит в размер на 30%, от стойността на настаняване с 9% ДДС. Изчислява се на база нощувки, без допълнителни 
услуги. Депозитът е дължим, не по-късно от 7 дни след официално потвърждение на резервацията. Остатък до 100% 
– платима на рецепция преди настаняване. 
Безплатна анулации до 7 дни преди настаняване. 
Анулация след този срок или неявяване на госта, хотелът  си запазва правото да задържи депозита от 30%. 
Всички допълнителни услуги като ползване на СПА терапии, масажи и т.н. трябва да бъдат платени от 
гостите/Възложителя при напускане на Хотела. Всички сметки се плащат в ЛЕВА. 

За резервации: 

nina.petronova@hotelastoria-bg.com 

Mobile: +359 877 557 802 

Резервационен код:ТетаРестарт22  


