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Закуска: от 07:30 до 10:00 часа 

Вечеря: от 18:30 до 21:00 часа 

Настаняване: след 14:00 часа 

Напускане: до 12:00 часа 

Хотел Перелик 
к.к. Пампорово 4870, България 

Зимен сезон 2022/2023 

Хотел Перелик 5* 
 

Периоди 
Зимен сезон Нова година 

01.12.22 – 22.12.22 
  05.03.23 – 31.03.23 

23.12.22 – 28.12.22* 
03.01.23 – 04.03.23 

29.12.22 - 
02.01.23 

Минимален престой 1 нощувка *3 нощувки по Коледа  3 нощувки  

Изхранване без закуска със закуска без закуска със закуска със закуска 

Двойна стая 
(двойно настаняване)* 240 290 294 344 510  

Джуниър суит / Джуниър мезонет 
(двойно настаняване)* 

266 316 320 370 536  

Едноспален апартамент 
(двойно настаняване)* 

320 370 374 424 590  

Двуспален апартамент / мезонет 
(четворно настаняване)** 

508 608 616 716 1048 

 

 Цените са в лева на помещение за една нощувка и включват: 

 Нощувка в избран тип помещение 

 Закуска на блок маса в ресторанта на хотела (според избрания пакет) 

 Достъп до Body & Soul SPA Lounge в работното време на съоръженията: 

 Водна зона: плувен басейн, джакузи  и приключенски душ  

 Термо зона: инфрачервена сауна , финландска сауна , кедрова 

сауна, билкова сауна , сауна парилка , арома  парна баня, 

билкова парна баня  и ледена стая   

 Фитнес  и релакс зона  

 Детски кът в хотела 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: 
 

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

 15% отстъпка  за престой в дните от Неделя до Четвъртък за целия зимен сезон от 01.12.2022 г. до 31.03.2023  г.  

(с изключение на Коледно-Новогодишния период от 25.12.2022 г. -  02.01.2023 г. вкл.). 

 10% отстъпка  за резервации, направени онлайн директно на https://perelikhotel.book-onlinenow.net. 

 

https://perelikhotel.book-onlinenow.net/
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Допълнителни услуги срещу заплащане:  

 Закуска на блок маса  в хотела: 29 лева за възрастен, 15 лева за дете от 6 до 11,99 г. 

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

 Тържествена Коледна вечеря в ресторант Орловец : 120 лева за възрастен, 65 лева за дете от 6 до 11,99 г.  

 Новогодишен куверт с празнична вечеря  на сет меню, детска анимация  и музикална програма:  

220 лева за възрастен, 110 лева за дете от 6 до 11,99 години. 

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. 

Политика за настаняване на допълнителни гости: 

 Единично настаняване (с изключение на Новогодишен период) - 25% отстъпка от стойността на помещението. 

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

 Един възрастен, настанен с едно дете до 5,99 години в двойна стая, джуниър суит или мезонет и едноспален 

апартамент, се калкулира като единично настаняване. 

 Двойно настаняване в двуспално помещение  –  25% отстъпка от стойността на помещението за четирима.  

 Тройно настаняване в двуспално помещение – 12% отстъпка от стойността на помещението за четирима. 

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

Капацитет на помещенията в хотел Перелик 

Тип 

помещение 

Брой  

редовни легла 

Брой  

допълнителни легла 

Максимален  

капацитет 

Минимално 

настаняване 

Двойна стая 2 0 2 възрастни 1 

Джуниър суит, джуниър мезонет 

или едноспален апартамент 
2 2 

2 възрастни + 2 деца  

или 3 възрастни 
1 

Двуспален апартамент  

или двуспален мезонет 
4 2 

4 възрастни + 2 деца  

или 5 възрастни  
4 

 

Помещенията тип Джуниър суит, джуниър мезонет и едноспален апартамент разполагат с две редовни легла и 

разтегателен диван (190х140 см). Двуспалните помещения разполагат с 4 редовни легла и разтегателен диван. 

Активности за свободното време срещу доплащане 

 Спестете време и купете ски карта предварително на  https://webshop.pamporovo.me или на касата в хотела. 

Лифт карти, ски оборудване, ски училище, детска ски градина и други ски услуги.  

 Терапии в Body & Soul SPA Lounge Перелик – солна стая, дървени вани, хоризонтален душ, масажи и терапии. 

 Ползване на боулинг зала, нощен клуб. 

Общи условия  

Офертата е валидна за настаняване в периода 01.12.2022 г. до 31.03.2023 г. и има стойност на договор,  

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

 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. 

 При по-малко от 30 човека, изхранването е по меню. 

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

 Ранно настаняване и късно напускане се потвърждават при възможност и срещу допълнителна такса на място. 

https://webshop.pamporovo.me/
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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. 

 Краен срок за пълно плащане: 

o Пълно доплащане на сумата по резервация за зимен сезон се прави при настаняване в хотела. 

o Пълно доплащане на сумата по резервация с Ранни записвания за зимен сезон се прави до 20.11.2022 г. 

Всички промени по резервации с отстъпка за ранни записвания (като промяна на броя туристи и 

продължителност на престоя), направени след крайният срок на заплащане на пълната сума по резервацията, 

водят до отпадане на отстъпката и преизчисление на общата сума по резервацията по стандартни цени. 

o Пълно доплащане на сумата по резервация за Новогодишен период се прави до 20.11.2022 г. Резервации за 

Нова година, направени след 21.11.2022 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 по ранни записвания могат да бъдат направени без неустойка до 21 

календарни дни преди датата на настаняване. При анулиране на резервации в периода между 20-тия и 7-ия ден 

преди пристигане, неустойката е в размер на 50% от сумата по резервацията. При анулация след този период или 

при неявяване на туристите в деня на настаняване, се удържа неустойка в размер на 100% от сумата по 

резервацията, като се удържа предплатената сумата по резервацията. 

 Анулации на потвърдени резервации за Зимен сезон (с изключение на Новогодишен период) могат да бъдат 

направени без неустойка до 10 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, като се удържа предплатената сумата по резервацията.  

 Анулации на потвърдени резервации за Новогодишен период (29.12.2022-02.01.2023) 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. 

* Връщане на сумите, когато са дължими такива от страна на Хотелиера, става в срок до 14 дни от датата на анулацията. 

 

Хотелиерът си запазва правото на промяна в политиката за резервации и анулации, в случай на законови промени или 

изрични указания на държавни органи на Република България при Ковид ситуация. 

 

Подробни общи условия и условия в случай на Ковид ситуация може да прочетете на www.pamporovo.me. 

http://www.pamporovo.me/

