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ЦЕНИ на Ваканционно селище "БЯЛАТА ЛАГУНА" за СЕЗОН 2021
Цени на ЧОВЕК НА ДЕН в ЛЕВА в съответното помещение и на база Ол Инклузив / настаняване и
изхранване без ограничения през целия ден, с включени местни напитки/:
Легло в двойна стая
Единично настаняване
02.07 22.06 – 01.07
–
&
26.08. 27.08 – 06.09

01.06 – 21.06
&
07.09 – 13.09

15.05 – 31.05
&
14.09 – 20.09

02.07 22.06 – 01.07
–
&
26.08 27.08 – 06.09

01.06 – 21.06
&
07.09 – 13.09

15.05 – 31.05
&
14.09 – 20.09

Двойна стая 3*
/макс 2+1/ - 12 м2
Двойна стая делукс 5*
/макс 2+1/ - 36 м2
Студио 4* /макс 2+2/ - 34 м2

119

106

82

63

155

137

106

79

200

184

141

106

261

241

182

137

191

175

132

97

-

-

-

-

Едноспален Апартамент 4*
/макс 2+2/ - 48 м2
Двуспален Апартамент 4*
/макс 4+1/ - 97 м2
Роял Студио със споделен
басейн 4* /макс 2+2/ - 34 м2
Роял Апартамент със
споделен басейн 4*/макс
4+2/ - 80 м2

198

182

138

103

-

-

-

-

202

187

143

108

-

-

-

-

219

203

158

122

-

-

-

-

231

215

170

134

-

-

-

-

✓ Цените са брутни, в Лева на човек на ден, на база Ол Инклузив и с включена комунална
такса.
✓ Цените за студио, двойна стая делукс и едноспален апартамент са валидни при минимум 2
пълноплащащи.
✓ Цените за двуспален апартамент и Роял Апартамент са валидни при минимум 3
пълноплащащи.
✓ Клиентите настанени в Роял Студио и Роял Апартамент получават „Welcome Package”
еднократно при пристигане. Пакета включва фруктиера с плодове, ядки, шоколад, бутилка
минерална вода (1,5л.), бутилка вино или шампанско, 2 бири и 2 газирани напитки.

Намаления / двойни стаи /:
✓
✓
✓
✓

Дете до 1, 99 г. – БЕЗПЛАТНО. Наем на бебешка кошара - безплатно.
1- во дете от 2,00 до 11,99 години, заплаща 20 Лева на нощувка
2-ро дете от 2,00 до 11,99 години, на допълнително легло в двойна стая – не се допуска.
Възрастен настанен в стая с 1 дете (2,00 - 11, 99 год.) – заплаща единично настаняване и
детето заплаща 20 Лева
на нощувка.
✓ Трети възрастен настанен на доп. легло получава 20% намаление.

Намаления / Студио, Роял Студио, Двойна стая делукс/:
✓ Дете до 1, 99 г. – БЕЗПЛАТНО. Наем на бебешка кошара - безплатно.
✓ Всяко дете (2-11,99г.) на допълнително легло с двама пълно плащащи заплаща 20 Лева на
нощувка.
✓ 3-ти възрастен настанен на доп.легло в едноспален апартамент, получава 20% намаление.
Намаления / Едноспален Апартамент/:
✓ Дете до 1, 99 г. – БЕЗПЛАТНО. Наем на бебешка кошара - безплатно.
✓ Всяко дете (2-11,99г.) на допълнително легло с двама пълно плащащи заплаща 40 Лева на
нощувка.
✓ 3-ти възрастен настанен на доп.легло в едноспален апартамент, получава 20% намаление.
Намаления / Двуспален Апартамент и Роял Апартамент/:
✓ Дете до 1, 99 г. – БЕЗПЛАТНО. Наем на бебешка кошара - безплатно.
✓ Всяко дете (2-11,99г.) на допълнително легло с двама пълно плащащи заплаща 40 Лева на
нощувка.
✓ 4-ти и 5-ти възрастен настанен на доп.легло в едноспален апартамент, получава 20%
намаление.

АНУЛАЦИОННИ УСЛОВИЯ:
Заявка за анулация, подадена не по - късно от 20 дни преди пристигане на туристите
за пиков и висок сезон не търпи неустойка.
Заявка за анулация, подадена от 19-1 дни преди пристигане на туристите за пиков и
висок сезон, неустойката е в размер на 1/една/ нощувка и съответния пансион по
резервацията.
Заявка за анулация, подадена не по - късно от 15 дни преди пристигане на туристите
за среден и нисък сезон не търпи неустойка.
Заявка за анулация, подадена от 14-1 дни преди пристигане на туристите за среден и
нисък сезон, неустойката е в размер на 1/една/ нощувка и съответния пансион по
резервацията.
В случай на липсваща писмена заявка за анулация, неустойката е в размер на 2 /две/
нощувки и съответния пансион по резервацията, за съответната категория хотел.

