
  

 
 

  

ВЕЛИКДЕНСКИ ПАКЕТИ В ХОТЕЛ ПЕРЕЛИК***** 
Период за настаняване 14.04.2023 – 17.04.2023 
ПАКЕТНИ ЦЕНИ НА ЧОВЕК 3 нощувки 

Изхранване 

ВВ 

С включени закуски и празнична 

Великденска Премиум вечеря на 

16.04.2023 г. 

НВ 

С включени закуски и вечери, и 

празнична Великденска Премиум 

вечеря на 16.04.2023 г. 

Двойна стая 
/при двойно настаняване/ 

360 лв. 450 лв. 

Джуниър суит / Джуниър мезонет 
/при двойно настаняване/ 

396 лв. 486 лв. 

Двуспален апартамент / мезонет 
/при четворно настаняване/ 

375 лв. 465 лв. 

 

Великденска програма, с  включени в пакета предложения. 

15.04 (събота) 

 Полудневно ски занимание за деца от 7 г. до 11.99 г., с включена лифт карта, ски оборудване и ски училище 
на връх Снежанка; 

 Следобедна Великденска работилница за малки творци в хотел Перелик. 

16.04 (неделя) 

 Пешеходен тур „Евридика“ с посещение на храм „ Успение Богородично“- едночасова разходка с водач.  

 Игри и ловни приключения за малчугани със скрити тематични изненади; 

 Великденска Премиум вечеря със специална фолклорна програма.  

Премиум вечерята включва: 

 Неограничен достъп до салатен бар с вариации от свежи зеленчуци, микс от салати и богат избор 
на съставки, дресинги и добавки.  

 Специално Великденско Сет меню с избор на едно от предложенията за предястия, основни 
специалитети и десерти. 

 Персонално обслужване. 

Цените са в лева на човек за избрания пакет и включват: 

 Нощувка в избран тип помещение  
 Закуска (ВВ) или закуски и вечеря (НВ) на блок маса в ресторанта на хотел Перелик (според избрания пакет) 
 Празнична Великденска Премиум вечеря на 16.04.2023г.:  
 Достъп до Body & Soul SPA Lounge в хотел Перелик с ползване на плувен басейн, инфрачервена сауна,  

        финландска сауна, кедрова сауна, билкова сауна, сауна парилка, достъп до хамам стая, арома и билкова                 



  

 
 

  

        парна баня, ледена стая, приключенски и хоризонтален душ, релакс зона, 10-местно джакузи и фитнес 
 Достъп до детски кът в хотела за свободно ползване  
 Безплатен Wi-Fi интернет достъп в целия хотел, застраховка, туристически данък и 9% ДДС 
 Наличен безплатен открит паркинг до изчерпване на наличните места (без резервации)  

 

Доплащане: 

 Дете до 5.99 г. години на допълнително легло се настанява безплатно 
 Дете от 6 г. до 11.99 г. навършени години на допълнително легло заплаща 50% от цената пакета 
 1 възрастен, настанен с 1 дете до 5.99 г. години в помещение, се калкулира като единично настаняване 
 Възрастен на допълнително легло заплаща 75% от цената на пакета. 
 Единично (SGL) настаняване – 150лв. за три дни; 

 При настаняване в двуспален апартамент/ мезонет на по- малко от 4 човека-доплащане  150 лв. на легло. 

 

Допълнителни услуги: 

 Обяд на 16.04.2023г. - Празнична Великденска трапеза, с домашно приготвени тематични ястия- 60 лв. за 
възрастен, 35 лв. за дете от 6г. до 11.99 г.; 

 Ски карта „Плюс“ ( 08:00-13:30ч.) - 63 лв. за възрастен (18-64г.), 52 лв. за младежи (12-17г.) и лица (65г.+),  
40 лв. за деца (7-11г.) 

 Целодневна Ски карта ( 08:00-16:30ч.) - 75 лв. за възрастен (18-64г.), 59 лв. за младежи (12-17г.) и лица (65г.+),  
45 лв. за деца (7-11г.) 

 Лифт карти могат да се закупят онлайн на www.pamporovo.me , както и на касите в курорта.         

 

Условия за резервации и срокове за плащане: 

 Всяка резервация се гарантира с авансов превод в размер на 50% от стойността на резервацията. 
 Пълно доплащане на сумата по резервацията се прави при настаняване в хотела. 

Условия за анулации и неустойки: 

 Анулации на потвърдени резервации могат да бъдат направени без неустойка до 7 календарни дни преди 
датата на настаняване. При анулация след този период или при неявяване на туристите в деня на 
настаняване, се удържа неустойка в размер на 50% от сумата по резервацията  

 В случай на преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по 
резервацията - суми не се възстановяват. 

Общи условия:  

 Офертата има стойност на договор, част от които са и Общите правила и условия за резервации и анулации. 
 Наличен платен закрит гараж в хотела. Заплащането се прави на място при наличие на свободни места. 
 Час за настаняване: след 14:00ч. Час за напускане: до 12:00ч. Ранно настаняване или късно напускане се 

таксува в размер на 50% от цената на съответното помещение на вечер след потвърждение за възможност. 
 Хотелът запазва право да променя цените и условията. 

http://www.pamporovo.me/

