Хотел "Странджа", к.к. Златни пясъци
Специални пакети за член-кооператори или притежатели на клиентска
карта "КООП" за Лято'2018
Вид пакет

Пакет 5+1 НB (закуска и вечеря)
(5 нощувки НB + 1 нощувка НB бонус)

Период

01.06 - 30.06
01.09 - 30.09
240

01.07 - 31.08

Двойна стая

353

Апартамент
3-ти/4-ти възрастен
Дете от 6 до 12 г. на
основно легло
Дете от 6 до 12 г. на
допълнително легло

Eдинична стая

Пакет 5+1 All Inclusive Light
(5 нощувки + 1 нощувка бонус )
01.07 - 31.08

277

25.05 - 30.06
01.09 - 30.09
314

428

502

586

403

486

552

644

142

172

188

220

88

107

126

147

71

86

95

110

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Цените са в лева на помещение и включват:
- съответния брой нощувки, при избраната база за хранене
- ползване на басейн
- шезлонг и чадър около басейна
- паркинг
- ДДС, туристически данък, застраховка.
2. Дете до 6 г. на допълнително легло с двама възрастни в двойна стая се настанява безплатно.
3. Дете до 6 г. на допълнително легло с двама възрастни в апартамент се настанява безплатно.
/ само едно дете може да се настани при това условие /.

от / до
08:00 - 10:00
18:00 - 20:00

База за хранене НВ включва:
какво
Закуска – блок маса
Вечеря на блок маса, салатен бар, основни
ястия, десерти, плодове, плодов сок,
минерална вода

къде
Ресторант
Ресторант

База за хранене All Inclusive Light включва:
от / до
08:00 - 10:00

Закуска - блок маса

какво

къде
Ресторант

12:00 - 14:00

Обяд - салатен бар, основни ястия, десерти,
вода, безалкохолни напитки, вино /бяло и
червено/, наливна бира, местно производство

Ресторант

16:00 - 18:00

Следобедна закуска – сладки, соленки, кафе,
чай, мляко, сладкиши, вода, безалкохолни
напитки
Вечеря - салатен бар, основни ястия, десерти,
плодове, безалкохолни напитки, вино /бяло и
червено/, наливна бира - местно производство

Лоби бар

18:00 - 20:00

11:00 - 21:00

Наливна бира и безалкохолни газирани
напитки

Ресторант

Ресторант
Лоби бар

365

