
 

  

ДДееннттааллннаа  ААккааддееммиияя  РРООДДООППИИ  
2277  ФФееввррууааррии  22001155  ––  33  ММаарртт  22001155 

Вид помещение 
хотел 

ОРЛОВЕЦ***** 
хотел 

ПЕРЕЛИК*** 

Легло в двойна стая  58 40 

Единична стая  86 60 

Наем на апартамент  180 150 
Възрастен на допълнително легло 44 30 
Дете от 7-11.99 год. на редовно легло 44 30 

Дете от 7-11.99 год. на допълнително легло 30 20 
Дете от 0 - 6.99 год. на редовно легло 28 20 
Дете от 0 - 6.99 год. на допълнително легло Безплатно настаняване 
 
Обявените цени са в лева на човек на вечер и за наем на апартамент и включват: 

• Нощувка със закуска 
• Ползване на вътрешен отопляем басейн, сауна, парна баня и фитнес 
• Безплатен паркинг и високоскоростен безжичен интернет (в целия хотел) 
• Трансфер до начална станция на лифт по график  
• Застраховка, туристически данък и ДДС 
• БОНУС: При резервация за 4 нощувки получавате 7% отстъпка от нощувките. 

 
 

Отстъпки: 
• Цени на целодневна лифт карта – 44 лв за възръстен, 24 лв за деца до 12 год.  
• Лифт картите се издават в Информационния център на хотел Перелик и се получават лично. 

 
Доплащания: 

• Доплащане за вечеря на блок маса – 20 лв за възрастен, 10 лв за деца до 12 год. 
• All inclusive обяд на ски пистите в р-т „Малина“ – 16 лв за възрастен, 8 лв за дете до 12 год. 
• Тържествена Гала вечеря в р-т Перелик (28.02) - 50 лв. за възрастен, 30 лв за деца до 12 г. 

• Такса участие в лекционната програма на ДАР – 40 лв.  
 

        Условия за резервации: 
• Всички резервациите се считат за гаранирани при заплащане на 50% депозит. 
• Всички помещения в хотела разполагат с две редовни легла. Всички останали легла в 

помещенията са допълнителни разтегателни легла.  
 

 За резервации: 
 

• 0882 886 423  Гергана Сулинаджиева 
• 0882 886 447  Недялка Костова 


