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 НОВОГОДИШНИ ПАКЕТИ 

Хотел Орловец 5* 

Офертата е валидна за настаняване в периода 29.12.2022 – 02.01.2023 г. 

ВИДОВЕ ПАКЕТИ 
ПАКЕТ 

3 НОЩУВКИ 

ПАКЕТ 

4 НОЩУВКИ 

ПАКЕТ 

5 НОЩУВКИ 

Двойна стая 
(двойно настаняване)* 

1608 2144 2680 

Апартамент 
(двойно настаняване)* 

2100 2800 3500 
 

 Цените са в лева, на помещение, за съответния пакет и включват: 

 Нощувка със закуска  

 Достъп до Mountain Relax Lounge в работното време на съоръженията: 

o релакс  басейн  

o билкова сауна   

o арома сауна  

o инфрачервена хало сауна  

o арома парна баня  

o тропически душ   

o фитнес  

 Детски кът за самостоятелно ползване 

 Транспорт до ски зоната и обратно (по график) 

 Гардероб за багаж и съхранение на собствено ски/сноуборд оборудване  

 Wi-Fi на територията на хотела, туристическа такса, застраховка и  ДДС 

 Наличен открит паркинг (до изчерпване на местата при пристигане)  

Отстъпки за настаняване: 

 5% отстъпка  от настаняването при закупен пакет от 5 нощувки. 

 15% отстъпка  за ранни резервации, направени и пълно платени до 20.11.2022 г.  

 10% отстъпка  за резервации, направени онлайн директно на https://hotelorlovetz.book-onlinenow.net до 20.11.22 г.  

Доплащане по пакети:  

 Новогодишна вечеря на 31 декември с празнично сет меню и селекция от подбрани напитки, 

забавна музикална програма  и анимация за деца:  220 лева за възрастен, 110 лева за дете от 6 до 11,99 г.  

Новогодишният куверт е задължителна част от пакета за всички резервации с нощувка на 31 декември.  

Новогодишният куверт за деца до 5,99 години е безплатен. 

 Вечеря на блок маса в ресторант Перелик : 38 лева за възрастен, 22 лева за дете от 6 до 11,99 години.  

Не се предлага стандартна вечеря на блок маса на 31-ви декември. 

 Достъп до Body & Soul SPA Lounge  в хотел Перелик с ползване на плувен басейн, сауна парилка, инфрачервена 

сауна, финландска сауна, кедрова сауна, билкова сауна, достъп до хамам стая, арома парна баня, билкова парна 

баня, ледена стая, приключенски душ, релакс салон, 10-местно джакузи и фитнес – 20 лева за възрастен и 10 лева за 

деца от 6 до 14 ненавършени години на ден. Деца до 5,99 години влизат безплатно с придружител. 

https://hotelorlovetz.book-onlinenow.net/
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Политика за настаняване на допълнителни гости: 

 Деца до 5,99 години на допълнително легло се настаняват безплатно.  

 Деца от 6 до 11,99 години, настaнeни на допълнително легло, ползват 50% отстъпка от цената на редовното легло 

за възрастен. При настаняване на редовно легло, се заплаща пълна стойност на цената за легло.  

 Възрастен (лицe над 12 години) на допълнително легло ползва 25% отстъпка от цената на редовното легло. 

*Отстъпката за възрастен или дете, настанен на допълнително легло, важи при пълна заетост на редовните легла. 
 

Капацитет на помещенията в хотел Орловец 

Тип 

помещение 

Брой  

редовни легла 

Брой  

допълнителни легла 
Максимален капацитет 

Минимално 

настаняване 

Двойна стая 2 1 2 възрастни + 1 дете  1 

Апартамент  2 2 2 възрастни + 2 деца / 3 възрастни  1 

 

Помещенията тип Апартамент са комфортни и просторни стаи с елегантен дизайн, които разполагат с две редовни 

легла спалня и разтегателен диван (190х140 см). Двойните стаи разполагат с разтегателен фотьойл (190х70см). 
 

Общи условия  

Офертата е валидна за настаняване в Новогодишен период (29.12.2022 г. до 02.01.2023 г.) и има стойност на 

договор, част от които са и Общите правила и условия за резервации и анулации. 

 

 Минималният престой е 3 последователни нощувки.  

 Неизползвани нощувки не се изплащат и не могат да се ползват за бъдещ период. 

 Наличен е подземен паркинг срещу допълнително заплащане и при наличие на свободни места при пристигане. 

 Не се предлага стандартна вечеря на блок маса на 31 декември. 

 Съхранението на ски/сноуборд оборудване, включително ски обувки, в стаите е абсолютно забранено. 
 

Правила и условия за резервации и анулации 
 

Условия за резервации и срокове за плащане: 

 Всяка резервация се гарантира с авансов превод в размер на 50% в срок до 3 календарни дни след потвърждение. 

В случай че не е постъпило заплащане в посочените срокове, резервацията ще бъде анулирана. 

 Пълно доплащане на сумата по резервация с ранни записвания  се прави до 20.11.2022  г.  

 Пълно доплащане на сумата по резервация се прави до 30.11.2022 г. Резервации, направени след 01.12.2022 г., 

следва да бъдат 100% авансово предплатени. В случай, че плащането не е направено в посочените срокове, 

резервацията ще бъде автоматично анулирана и ще се приложат неустойки според сроковете и по условията за 

анулации. Предплатеният аванс не се възстановява. 

Условия за анулации и неустойки: 

 Анулации на потвърдени резервации могат да бъдат направени без неустойка до 30.11.2022 г. При анулация на 

резервации в периода от 01.12.2022 г. до 10.12.2022 г. се удържа неустойка в размер на 50% от сумата по 

резервацията. При анулация на резервации в периода от 11.12.2022 г. до деня на настаняване или при неявяване 

на туристите в деня на настаняване се дължи неустойка в размер на 100% от общата стойност на резервацията.  

 В случай на преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по 

резервацията - суми не се възстановяват. 


