
 

 

Мероприятие в периода 25-27.09.2020 

 

1. Хотелско настаняване 

Период: петък -събота  2020 

Нощувки: 2 

Брой гости: 100-120 

Настаняване: 50 помещения 

 

 

Цена на нощувка: ПЕТЪК-СЪБОТА 

Единична стая:  68.00 лв 

Двойна стая: 88.00 лв 

Студио: 128.00 лв (цената е за двама) 

Апартамент: 138.00 лв (цената е за двама) 

 

Цената е на стая и включва: 

➢ нощувка (разположението на стаите е според заетостта на хотела)  

➢ закуска на бюфет 

➢ ползване на закрит отопляем плувен басейн ( 30 °C) 

➢ ползване на фитнес 

➢ паркинг – закрит с 40 паркоместа и 50 паркоместа до хотела 

➢ високоскоростен безжичен интернет 

➢ туристическа такса и застраховка 

➢  9% ДДС 

 

Настаняване: след 14.00 часа 

Освобождаване на стаите: до 12.00 часа 

 

Доплащане за ранно настаняване (при възможност от 10:00ч до 14:00ч)– 30.00 лв на помещение 

Доплащане за късно напускане (при възможност от 12:00ч до 18:00ч) – 20.00 лв на помещение 

 

Цени за настаняване на деца/ възрастен на допълнително легло с двама възрастни: 

➢ Деца до 4 ненавършени години се настаняват безплатно в детска кошара 
➢ Деца от навършени 4 до ненавършени 12 години заплащат 25.00 лв на нощувка 
➢ Деца над навършени 12 години или възрастен, настанени на допълнително легло 

заплащат 35.00 лв на нощувка. 
 

2. Изхранване- По време на мероприятието ще имаме подготвени дневни менюта за 
обяд и вечеря, от които можете да се възползвате при заявка и заплащане на място. 

 
 
 



 

 

3. За резервации: 

Телефон: 0677/62285; Мобилен: 0884 137 848, e-mail: reservations@kalinapalace.com 
Резервацията се счита за потвърдена, ако до 5 дни след като е направена, постъпи  депозит в 
размер на 50% от стойността на заявените услуги в посочената по-долу сметка. 
Доплащане до пълния размер на цената на пакета следва да се направи при настаняване в 
хотела. 
 
Банкови детайли: 
 
КА ЕМ - ВАРНА ООД  
ЕИК 148025466 
Варна ,бул. „Княз Борис  Първи“ 296 
Банка : ТЪРГОВСКА БАНКА "Д"  АД  
IBAN: BG 48 DEMI 9240 1000 1469 06 
SWIFT/BIC/KOД: DEMIBGSF 
МОЛ: Валентин Йосифов  
 
Моля като основание на превода да отбелязвате, че резервацията е за мероприятие на ДППБ, 
да посочвате имена на гостите и вид помещение, което сте избрали. 
 

4. Анулации и неустойки: 
 

➢ При анулация на потвърдена резервация до 30 дни преди датата на настаняване, 
клиентът дължи неустойка 50% от сумата на платения депозит 

➢ При анулация на потвърдена резервация  от 29 дни до датата на настаняване, като 
неустойка се задържа пълната стойност на платения депозит. 

 
КРАЕН СРОК ЗА РЕЗЕРВАЦИИ: 20.08.2020 Г. 

 
 
 
Поздрави, 

Лора Георговска 

Маркетинг и Продажби 
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