ГРАФИК НА СМЕНИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УВЦ

Смяна

Период

I

01.06. - 10.06. вкл.

II

12.06. - 21.06. вкл.

III

23.06. - 02.07. вкл.

IV

04.07. - 13.07. вкл.

V

15.07. - 24.07. вкл.

VI

26.07. - 04.08. вкл.

VII

06.08. - 15.08. вкл.

VIII

17.08. - 26.08. вкл.

IX

28.08. - 06.09. вкл.

X

08.09. - 17.09. вкл.

XI

19.09. - 28.09. вкл.

ЦЕНИ НА НОЩУВКИ

Външни лица
Макс.
брой
гости

08.09 - 22.06

23.06 - 07.09

1+1

21.00

31.00

19.00

28.00

26.00

39.00

21.00

31.00

33.00

50.00

Апартамент голям = 4 заети
осн. Легла

19.00

29.00

Апартамент голям = 1 заето
осн. Легло

67.00

103.00

34.00

52.00

22.00

34.00

Вид стая
Единична
Двойна = 2 заети осн. Легла
Двойна = 1 заето осн. Легло
Апартамент малък = 2 заети
осн. Легла
Апартамент малък = 1 заето
осн. Легло

Апартамент голям = 2 заети
осн. Легла
Апартамент голям = 3 заети
осн. Легла

2+2

2+2

4+2

1. Цените са в лева с включен ДДС за една нощувка на легло с включени:
a. безплатен достъп до: безжичен интернет; фитнес зала, стая за гладене,
стая за тихи игри, открита детска площадка (при осигурена техническа
възможност).
2. Курортна такса 0,55 лева с включен ДДС - начислява се отделно за всяка
нощувка за възрастни и деца.
3. Цената на нощувките за деца до 4 години, настанени на допълнително легло са
безплатни.
4. Цената на нощувките за деца от 4 до 15 години, настанени на допълнително
легло са в размер на 6 лева за една нощувка.
5. Цената на нощувките за деца до 15 години, настанени на основно легло са в
размер на 50% от цената за възрастни.
6. Нощувките за лица над 15 години, настанени на допълнително легло са в
размер на 50% от цената на основното легло в стаята или апартамента, където
е настанено лицето.
7. Нощувките за деца с увреждания /независимо от възрастта/ са безплатни.
8. Възрастта на децата (навършените години) се определя към датата на
настаняване.
9. Ползването на стая/апартамент в деня на напускане за времето 12.00 - 18.00 ч.
се заплаща в размер на 50% от цената.

ЦЕНИ НА НОЩУВКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Mероприятия
Вид стая
Единична
Двойна = 2 заети осн. легла
Двойна = 1 заето осн. легло
Апартамент малък = 2 заети
осн. Легла
Апартамент малък = 1 заето
осн. Легло
Апартамент голям = 4 заети
осн. Легла
Апартамент голям = 1 заето
осн. Легло
Апартамент голям = 2 заети
осн. Легла
Апартамент голям = 3 заети
осн. Легла

Макс. брой
гости

целогодишно

1+1

23.00

2+2

21.00
25.00
25.00

2+2

39.00
23.00

72.00
4+2

39.00

28.00

1. Цените са в лева с включен ДДС за една нощувка на легло с включени:
Конферентна зала, озвучителна техника, мултимедия, безжичен интернет; фитнес
зала.
2. Курортна такса 0,55 лева с включен ДДС - начислява се отделно за всяка
нощувка.

