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ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА МАРТЕНСКИ ПРАЗНИЦИ 

2021 г. в хотелите на „ПРО” ЕАД 
 

БХ "ТИНТЯВА" 
Хотел "ТИНТЯВА 2" 

Хотел "ЗДРАВЕЦ" 

ПАКЕТНА ЦЕНА 
З а б е л е ж к а  

2 дни 
FВ 

3 дни  
FВ 

Легло в двойна стая 140,00 210,00 

В пакетните цени са включени:съответният  брой 
нощувки, пълни хранодни, фитнес, ползване на 
вътрешен минерален басейн (за хотел Здравец, 
басейна се заменя с вана), парна баня, сауна, 
туристически данък и туристическа застраховка. 

Деца до 3 г. се настаняват безплатно. 
Деца от 3.1 до 15.99 г., настанени на основно легло, 
заплащат 24,00 лв. за нощувка, а на допълнително 
легло – 17,00 лв. за нощувка. 
 
Пакетите са валидни за периода 01.03 -07.03.2021г. 
 
 

Единична стая 170,00 255,00 

Апартамент за двама 330,00 495,00 

 

БХ "ПАВЕЛ БАНЯ" 
ПАКЕТНА ЦЕНА 

Забележка 3 дни  
HB 

Легло в двойна стая 
 

171,00 В пакетните цени са включени: 
3НВ - 3 нощувки, 3 закуски, 3 вечери, първичен 
медицински преглед,ползване на вътрешен 
минерален басейн, сауна, парна баня, 
туристически данък и застраховка. 
 
Деца до 3 г. се настаняват безплатно. 
Деца от 3.1 до 12 г., настанени на основно 
легло, заплащат 25,00 лв., а  на допълнително 
легло -  20,00 лв. 
 
Пакетът е валиден за периода 06.03-
09.03.2021г. 
 

Единична стая 
 

216,00 

Апартамент 
 за 1 лице 

 
285,00 

Апартамент 
 за 2 лица 

 
492,00 

 
Апартамент 
 за 3 лица 
 

 
675,00 



 

 
Забележка: 
1. Цените са в български лева с включен ДДС. 
2. Всички медицински услуги, които не са включени в цените, се заплащат по утвърден 
ценоразпис за медицинските услуги. 
3. За потвърждаване на резервация в хотелите на "ПРО" ЕАД се заплаща аванс в размер на 50% от 
стойността на заявените услуги. 
4. Заплатеният аванс се приспада от цената за престоя в хотела. 
5. Издадена бланка резервация е НЕВАЛИДНА при незаплатен аванс в срок до 5 работни дни от 
датата на получаване. 
6. Сумата по потвърдена резервация подлежи на пълно възстановяване при  анулация 20  и повече 
дни преди датата на настаняване. 
7. При невъзможност за ползване на заявените услуги или настъпило обстоятелство от съществено 
значение за клиента, за което той предостави доказателства,  заплатеният аванс се възстановява. 
8. При анулация в срок по-кратък от 20 (двадесет) дни и повече от 10 (десет) дни преди датата на 
настаняването се възстановява 50% от заплатения аванс. 
9. Заплатеният аванс не подлежи на връщане при анулация в срок по-кратък от 10 дни преди датата 
на настаняване. 
 
Офертите са валидни при липса на ограничителни мерки на МЗ, във връзка с КОВИД-19 и 
при спазване на всички противоепидемични мерки. 
 

Б Х  „ Б О Ж У Р “  
Х о т е л  „ З А Г О Р Е “  

 

ПАКЕТНА ЦЕНА  

 4 дни 
FB З а б е л е ж к а  

Легло в двойна стая  258,00  

В пакетните цени са включени: 
4 FB - 4 нощувки, 4 пълни хранодни (в т.ч. 
празнична вечеря на 03.03), медицински 
преглед, 3 броя медицински процедури (без сух 
и подводен масаж), вътрешен минерален 
басейн, туристически данък и туристическа 
застраховка. 
Сух и подводен масаж се заплащат 
допълнително по утвърден медицински 
ценоразпис. 
Деца до 3 г. се настаняват безплатно. 
Деца от 3,1 до 11,99 г., настанени на 
допълнително легло, заплащат 18,00 лв., а на 
основно – 24,00 лв. 
Деца от 12 до 15,99 г., настанени на 
допълнително легло, заплащат 20,00 лв., а на 
основно – 27,00 лв. 
 
При желание за удължаване на престоя се 
заплаща съответната пакетна цена на ден. 
 
Пакетът е валиден за периода 03.03-
07.03.2021г. 
 


	ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА МАРТЕНСКИ ПРАЗНИЦИ 2021 г. в хотелите на „ПРО” ЕАД

