
 

Цени висок сезон  
на база НВ /полупансион/  

 
Цените са за помещение , на вечер , при настаняване на двама възрастни ! 

 

01.07.2021 г.  -  15.09.2021 г.  
Цени в лева  Цена при 1 нощувка  Цена при 2  и повече нощувки  

Стая без тераса  145  лв.  135 лв.  

Стая с тераса  160 лв . 150 лв.  

Студио  180 лв.  170 лв.  

Апартамент  190 лв.  180 лв.  

 
 
Доплащане за деца при НВ  /полупансион/ :  
-  За дете  от 0 до 6.99  годи ни се доплащат 20 лв. на ден . 
-  За дете  от 7 до 11,99  години се доплащат 3 0 лв. на ден . 
-  За дете  от 12 до 17,99  годи ни се д оплащат 50 лв. на ден . 
 
Доплащане за възрастен при FВ  /пълен пансион/  -  15лв на ден . 
 
Доплащане за деца при FВ  /пълен пансион/ :  
-  За дете  от 0 до 6,99  години се доплащат 30 лв. на ден . 
-  За дете  от 7 до 11,99  годи ни се доплащат 40 лв. на ден . 
-  За дете  от 12 до 17,99  годи ни се доплащат 65 лв. на ден . 
 
Във всички цени е включено ползването на сауна, парна баня, лакониум, открит и закрит 
басейн и с топла минерална вода.  
 
Плащания :  
      -  50 % авансово плащане на потвърдената резервация  -  до 3 дни след п олучаване на 
потвърждението.  
-  останалите 50 % -  до 20 дни преди настаняването.  
 
Анулации:  
-  до 30 дни преди настаняването – без неустойка.  
-  от 29 - ия ден до 20 - тия ден – неустойка в размер  на аванса.  
-  от 19 - ия ден до деня на настаняването – 100% неустойк а от размера на първоначално 
потвърдената резервация.  
-  при съкращаване на престоя според първоначалната резервация –неустойка в размер на 
стойността на първоначално потвърдената резервация.  
 
„Парк хотел Фея“ запазва правото си на промени!  


