BULGARIA – ALBENA VARA 2018

HOTEL PANORAMA ***
1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2017 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii
speciale penalizare). SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar
pentru camerele duble si single.
2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2018 si achitate integral pana la data de
28.02.2018 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii
speciale penalizare). SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar
pentru camerele duble si single.
3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2018 si achitate integral pana la data de
31.03.2018 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii
speciale penalizare). SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar
pentru camerele duble si single.
Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Detalii hotel: Localizare: In zona parcului, la 600 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de atracţie. Oaspeţii hotelului
au la dispoziţie linia gratuită de autobuz spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, intre 9:30 h şi 17:00 h. Atmosferă
plăcută şi confort, combinate cu linişte şi calm. Hotelul a fost complet renovat in 2008. Contra cost: Excursii, sporturi
acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, inchirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling, petanque. Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie. Parcare:
contra cost. - taxa statiune: 2 euro /persoana/zi, indiferent de varsta
Dotari si servicii: Informatii hotel: Piscină descoperită (hotel Kompas), restaurant principal, lobby bar, snack bar, internet
cafe, inchiriere seif in camere, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar, internet gratuit in holul
hotelului. Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă,
petanque, mini golf, volei de plajă, baschet, fotbal de plajă, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table.
Program de sport şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, de 6 ori pe săptămană ziua şi de 3 ori seara.
Internet gratuit in holul hotelului. Servicii masa: All Inclusive - Restaurant principal: mic dejun, pranz şi cină. Meniu
special pentru copii. Serate tematice: bulgară naţională, bulgară regională, cu specific marin, italiană. *Snack bar snacksuri, dulciuri, fructe şi ingheţată. Băuturi: băuturi alcoolice şi non-alcoolice bulgăreşti, vin bulgăresc, bere bulgărească
la halbă, sucuri, băuturi carbogazoase, apă minerală, cafea. Notă: băuturile alcoolice de import, cafeaua exprso, cocktailurile şi produsele zaharoase preambalate sunt contra cost. După ora 23:00, toate băuturile sunt contra cost.
Dotari camera: Servicii cazare: Camerele şi apartamentele sunt amenajate modern şi confortabil, dispun de baie cu duş,
telefon, TV şi televiziune prin cablu. Toate camerele sunt cu balcon. Grad maxim ocupare camere: In camera single - 1
adult, 1 adult + 2 copii; in dubla - 2 adulti + 1 copil. In dubla interconnecting: 6 adulti
Facilitati: All inc, Piscina, se accepta animalele, loc de joaca, parcare, restaurant, plaja private, sezlonguri gratuite, balcon.
Politica copii: Facilitati copii: Teren de joaca pentru copii si piscina pentru copii. Reduceri: - O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe
plaja pentru fiecare camera. - Copii 0-1,9 ani-gratuit - Un copil 2-12,9 ani in camera cu 1 adult-adultul plateste tariful de camera
single, copilul gratuit - 2 copii 2-11,9 ani in camera cu 1 adult-adultul plateste tariful de camera single, primul copil este gratuit, al
doilea copil plateste 30% din tariful de camera single. - Copil 2-12,9 ani in camera dubla cu 2 adulti -gratuit - Al 2-lea copil 2 -12,9
ani in camera dubla cu 2 adulti - plateste 30% din tariful de adult - Al treilea adult cu extrabed - reducere 20% din tariful de adult.

Oferta standard vara 2018 - Tarife in Euro/persoana/zi cu All Inc.
Hotel Panorama 2*
Dubla
Single

05.05-07.06
14.09-30.09
24 €
31,50 €

08.06-21.06
07.09-13.09
30,50 €
39,50 €

22.06-08.07
20.08-06.09
37 €
48 €

09.07-19.08
41 €
53 €

