Цени и условия за настаняване на служители на Аграрен Университет – гр. Пловдив
Във в.с. АЛБЕНА, Бялата Лагуна и клуб ПРИМОРСКО през сезон 2015
1.1. Цени на база нощувка със закуска и вечеря във Ваканционно селище Албена на човек

Хотел
Добруджа 3***
двойна стая с балкон
Добруджа 3***
двойна стая без балкон
Добруджа 3**
единична стая с балкон
Добруджа3***
единична стая без балкон


01.07- 31.08
(вкл.)
39 лв.

01.09-до края на
сезона
36 лв.

36 лв.

31 лв.

57 лв.

49 лв.

53 лв.

42 лв.

Всички двойни стаи имат възможност за настаняване на 2ма възрастни и 1 дете. Стаите разполагат с две
редовни легла и разтегателен фотьойл/диван;
1.2. Цени на база All Inclusive + във Ваканционно селище Албена на човек/ден

Хотел
ДОТ КОМ 3***
двойна стая
ДОТ КОМ 3***
единична стая


01.07-31.08
(вкл.)
62 лв.

01.09-до края на
сезона
48 лв.

90 лв.

65 лв.

Всички двойни стаи имат възможност за настаняване на 2ма възрастни и 1 дете. Стаите разполагат с две
редовни легла и разтегателен фотьойл/диван;


Услугата All Inclusive + включва безплатно ползване на плажа - по 1 един чадър и 2 шезлонга на

стая, български алкохолни и безалкохолни напитки от 10:00 до 23:00ч в хотела, напитки на плажа,
закуска, обяд и вечеря, както и следобедни закуски.
1.3.

Цени на база All Inclusive във Ваканционно селище Албена на човек/ден

Хотели
Мура 3***
двойна стая парк
Мура 3***
единична стая парк
Славуна 3***
двойна стая море

01.07-31.08
(вкл.)
86 лв.

01.09-до края на
сезона
53 лв.

125 лв.

73 лв

97 лв.

62 лв.



Славуна 3***
единична стая море

141 лв.

85 лв.

Нона 3***
двойна стая море

86 лв.

58 лв.

Нона 3***
единична стая море

125 лв.

79 лв.

Елица 3***
двойна стая море

77 лв.

50 лв.

Елица 3***
единична стая море

113 лв.

68 лв.

Орхидея/Магнолия 3***
двойна стая

62 лв.

47 лв.

Орхидея / Магнолия 3***
единична стая

90 лв.

63 лв.

Всички двойни стаи имат възможност за настаняване на 2ма възрастни и 1 дете. Стаите разполагат с две
редовни легла и разтегателен фотьойл/диван;

 Услугата All Inclusive включва безплатно ползване на плажа - по 1 един чадър и 2 шезлонга на стая,
български алкохолни и безалкохолни напитки от 10:00 до 23:00ч в хотела, закуска, обяд и вечеря, както и
следобедни закуски.
1.4. Цени на база нощувка със закуска във Ваканционен клуб Приморско

Вили
Вили „Холидейз” 3***
Вили „Ропотамо” 3***

01.07- 31.08
(вкл.)
57 лв.
75 лв.

01.09- до края
на сезона
43 лв.
54 лв.



Цената е на база наем за цялата вила на ден на база нощувка и закуска.



Настаняването е подходящо за 3ма възрастни или 2ма възрастни + 2 деца.

1.5. Цени на база All Inclusive във Ваканционен клуб Приморско на човек/ден

Хотел
„Магнолиите” 4****
двойна стая
„Магнолиите” 4****
единична стая

01.07- 31.08
(вкл.)
89 лв.
115 лв.

01.09- до края
на сезона
60 лв.
78 лв.

1.6 Цени на база All Inclusive във Ваканционно селище Бялата Лагуна на човек/ден

Хотел
„Бялата лагуна” 3***
Стая парк

01.07- 31.08
(вкл.)
53 лв.

„Бялата лагуна” 3***
Единична стая парк


68 лв.

01.09- до края
на сезона
44 лв.
56 лв.

Всички двойни стаи имат възможност за настаняване на 2ма възрастни и 1 дете. Стаите разполагат с две
редовни легла и разтегателен фотьойл/диван;

 Услугата All Inclusive включва безплатно ползване на плажа - по 1 един чадър и 2 шезлонга на стая,
български алкохолни и безалкохолни напитки от 10:00 до 23:00ч в хотела, закуска, обяд и вечеря, както и
следобедни закуски.

Хотел
„Бялата лагуна” 3***
Студио море


01.07- 31.08
(вкл.)
90 лв.

01.09- до края
на сезона
53 лв.

Всички студиа имат възможност за настаняване на 2ма възрастни и 2 деца. Цената е валидна при
минимум двама пълноплащащи
Условия за настаняване на деца и трети възрастен в двойна стая

във Ваканционно селище Албена, Ваканционен клуб Приморско и Ваканционно селище Бялата Лагуна


Дете до 2 ненавършени години се настанява и изхранва безплатно. При предварителна заявка се
предоставя безплатно и кошара.



Дете от 2 до 12 ненавършени години на доп. легло с двама възрастни в стая или студио се настанява и
изхранва безплатно. Второ дете от 2 до 12 ненавършени год., настанено с двама възрастни в стая или
студио заплаща 30% от цената за възрастен на ден.



Дете от 2 до 12 ненавършени години на редовно легло, настанено с 1 възрастен в стая се настанява
безплатно, а възрастния заплаща цена за единично настаняване. Второ дете, настанено с един възрастен
заплаща 30% от цената за единично настаняване.



Турист над 12 год., настанен на доп. легло заплаща 80% от основната цена на легло за всички хотели.

Предложените цени са на човек на ден, в лева, и включват застраховка, курортна такса и ДДС.

