
01.05 - 31.05.2018 01.06 - 14.06.2018 15.06.-05.07.2018 06.07.-26.08.2018

Вид помещение мин макс 11.09.-30.09.2018 27.08.-10.09.2018

Стая
2 възр. 2+1 135 лв.                   160 лв.                    210 лв.                    230 лв.                    

Стая с морски изглед
2 възр. 2+1 140 лв.                   168 лв.                    220 лв.                    240 лв.                    

Едноспален апартамент

изглед басейн
2 възр.

2+2

3+1
145 лв.                   172 лв.                    230 лв.                    250 лв.                    

Едноспален апартамент

изглед море
2 възр.

2+2

3+1
154 лв.                   180 лв.                    240 лв.                    260 лв.                    

Едноспален апартамент премиум лукс

изглед морска панорама
2 възр.

2+1

3 възр.
162 лв.                   190 лв.                    250 лв.                    270 лв.                    

Двуспален апартамент

изглед басейн
4 възр.

4+2

5+1
250 лв.                   300 лв.                    375 лв.                    425 лв.                    

Двуспален апартамент премиум лукс

изглед морска панорама
4 възр.

4+1

5 възр.
270 лв.                   320 лв.                    395 лв.                    445 лв.                    

Цените са съответно в лева, за 1 нощувка,за апартамент,  на база ОЛ ИНКЛУЗИВ и включват туристически данък, застраховка и ДДС.

Доплащане за допълнително настаненени лица:

Възраст (навършени години)

+ дете (0-2 год.)

+ дете (3-6 год.)

+ дете (7-13 год.)

+ дете (3-6 год.) + дете (3-6 год.)

+ дете (3-6 год.) + дете (7-13 год.)

+ дете (7-13 год.) + дете (7-13 год.)

+  възрастен (14+)

+ възр. (14+) + дете (3-6 год.)

капацитет на настаняване

доплаща се  25% от цената за апартамент 

в апартамент с 2 спални:

 за 5-то и 6-то лице

безплатно и не получава услуги безплатно и не получава услуги

настанява се безплатно - 0% настанява се безплатно - 0%

настанява се безплатно - 0%

настанява се безплатно - 0%

настанява се безплатно - 0%

доплаща се  25% от цената за апартамент доплаща се 10% от цената за апартамент 

в апартамент с 1 спалня: 

за 3-то и 4-то лице

доплаща се 10% от цената за апартамент 

настанява се безплатно - 0%

доплаща се 35% от цената за апартамент

доплаща се 35% от цената за апартамент

доплаща се 20% от цената за апартамент

доплаща се 20% от цената за апартамент



+ възр. (14+) + дете (7-13 год.) доплаща се 20% от цената за апартаментдоплаща се 35% от цената за апартамент


