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Оферта 
 Тета ритрийт 

  
НАСТАНЯВАНЕ  С РАННО ЗАПИСВАНЕ 20% ОТСТЪПКАТА Е ВАЛИДНА ДО 31.03.23 

Период Бр. 
нощувки 

Тип стая  Тип настаняване Ед. цена на човек 
в BGN 

18-20 Май 3 двойна 
стандартна 

 единично 286 
 двойно 216 

18-21 Май  
4 

двойна 
стандартна 

 единично 382 
 двойно 288 

 
НАСТАНЯВАНЕ  С РАННО ЗАПИСВАНЕ 15% ОТСТЪПКАТА Е ВАЛИДНА ДО 18.04.23 

Период Бр. 
нощувки 

Тип стая  Тип настаняване Ед. цена на човек 
в BGN 

18-20 Май 3 двойна 
стандартна 

 единично 344 
 двойно 229 

 
18-21 Май 

 
4 

двойна 
стандартна 

 единично 459 
 двойно 306 

 
 

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; 
 Допълнителни нощувки, могат да се заявят, при резервация на същата преференциална цена, според 

указаните по-горе. 
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Услуги срещу доплащане: 
 сейф в хотелските стаи 
 20% 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 с обяд в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване.  
 
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, след официално потвърждение на всяка резервация 
Остатък до 100% се заплаща индивидуално на рецепция от всеки един от участниците в брой в лева или 
с кредитна карта 
Анулации между 1-7 дни се таксуват една нощувка,  
Анулации между в деня на пристигане, както и No-show две нощувки. 
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, освен ако Хотелът и 
Възложителят не са се разбрали за плащане в друга валута. В случай на промяна в курса на съответната 
валута, хотелът си запазва правото да промени цената. 
Офертата е валидна до 31.01.2023г., до когато очакваме Вашето потвърждение, за да бъдат, 
резервирани заявените стаи според предложените преференциални условия. 

 

За резервации: 

nina.petronova@hotelastoria-bg.com 

Mobile: +359 877 557 802 

Резервационен код:ТетаРестарт23  

 


