Хотелски комплекс „Странджа“
Цени за член-кооператори и притежатели на клиентска карта КООП 2020 г.
Преференциални пакети 5+1 HB (нощувка, закуска и вечеря) и пакет 5+1 ALL LIGHT (All inclusive
light) включващи:
•
5 нощувки на при избраната база за хранене + 1 нощувки бонус на същата база за хранене;
•
ползване на открит басейн с шезлонг и чадър около басейна;
•
Wi–Fi в лоби бар;
•
паркинг;
•
ДДС, застраховка и туристически данък.
Цените са в лева на помещение, както следва:

Вид пакет

5 + 1 HB

5 + 1 ALL LIGHT

(5 нощувки НB + 1
нощувка НB бонус)

Период

(5 нощувки ALL LIGHT + 1
нощувка ALL LIGHT бонус)

01.07 – 31.08.

Брой
гости

25.05 –30.06.
и
01.09 –30.09.

2020 г.

25.05 –30.06.
и
01.09 –30.09.

Пакетна цена

Пакетна цена

Пакетна цена

Пакетна цена

Единична
Двойна стая
Апартамент
3-ти / 4-ти възрастен

1
2
2
1

252
372
424
149

291
450
510
181

330
528
580
197

383
616
676
231

Дете до 12 г. на основно легло

1

92

112

132

154

Дете до 12 г. на допълнително легло

1

75

90

100

116

Вид помещение

в двойна стая или апартамент
в двойна стая или апартамент

в двойна стая или апартамент

01.07 – 31.08.
2020 г.

ОЛ ИНКЛУЗИВ ЛАЙТ В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „СТРАНДЖА”
Кога?

Какво?

Къде?

08:00 - 10:00

Закуска – блок маса

Ресторант

12:00 - 14:00

Обяд на блок маса, салатен бар, основни ястия, десерти, вода,
безалкохолни напитки, вино /бяло и червено/, наливна бира българско производство

Ресторант

16:00 - 18:00

Кафе, чай, мляко, сладкиши, вода, безалкохолни напитки

Лоби бар

18:00 - 20:00

Вечеря на блок маса, салатен бар, основни ястия, десерти, плодове,
безалкохолни напитки, вино /бяло и червено/, наливна бира българско производство

Ресторант

11:00 – 21:00

Наливна бира и безалкохолни газирани напитки

Ресторант / Лоби бар

Общи условия:
Предложените преференциални пакети се ползват както от член-кооператори и притежатели на
клиентска карта КООП, така и от почиващите с тях членове на семейството им. Туристическите услуги се
предоставят на член-кооператорите, регистрирани в модул „Кооперативни организации” на Статистическата
информационна система на ЦКС. Активността на клиентската карта КООП се удостоверява от кооперативната
организация, която потвърждава, че притежателят й отговаря на условието месечният оборот по картата през
последните пет месеца да е не по-малък от 100 лв.
Преференциалните пакети не са валидни по време на национални празници и специални дати.

