
НФДМ  гр.Банско ще се проведе  в Гранд Хотел „Банско” 

09-11.10.2015г. 

Настаняването е на 09.10.2015 г. след 13.30 h. ; 

Първи Вариант: 

Петък – 09.10.2015 год. настаняване в двойна стая на човек на вечер  /all inclusive/ - 44.00 лв. 

Настаняване в единична стая на човек на вечер /all inclusive/ - 70.00 лв. 

Събота – 10.10.2015 год. 

Настаняване в двойна стая с включена закуска – 29.00 лв. на човек; 

Настаняване в единична стая с  включена закуска – 45.00 лв. на човек. 

Събота – обяд на блок маса – 10 лв. на човек. 

Блок масата включва: салатен бар /богат избор от вкусни зеленчуци и сирена, а основни ястия 
– няколко вида месни и безмесни , десерти – плодове, домашно приготвени специалитети по 
запазени рецепти на хотела, сиропирани десерти, торти, кексчета, няколко вида хляб и питки. 

Втори Вариант: 

Настаняване на 09.10.2015 г. след 13.30 h. ; 

Настаняване в двойна стая на един човек с включена закуска – 29.00 лв. за нощувка. 

Настаняване в единична стая на един човек с включена закуска – 45.00 лв. за нощувка. 

Обяд на блок маса – 10 лв. на човек. 

Обяд включващ: салатен бар /богат избор от вкусни зеленчуци и сирена, а основни ястия – 
няколко вида месни и безмесни , десерти – плодове, домашно приготвени специалитети по 
запазени рецепти на хотела, сиропирани десерти, торти, кексчета, няколко вида хляб и питки. 

Всички гореизброени цени включват: настаняване,закуска,SPA център от 2000 кв.м. 
/акватоничен басейн, детски басейн, шоков басейн, джакузи, инфрачервена сауна, финландска 
сауна, арома сауна, солна сауна, парна баня, панорамна парна баня, хамам, ледено ведро, 
лакониум, релакс зона, фитнес 250 кв.м./, wi-fi интернет,  9% ДДС. 

Такса правоучастие на НФДМ: 

30.00 лв. при плащане до 02.10.2015 год./за членове на РК-Благоевград – 20,00лв./ 

40.00 лв. при плащане на място. 

За студенти – без такса правоучастие /срещу студентска книжка/ 



Куверт за гала вечеря – 35,00 лв. 

БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ  АД 

Гр.Благоевград 

IBAN: BG 98 BPBI 79 22 10 445 341 02 

BIC: BPBIBGSF 

РК на БЗС - Благоевград 

 

Телефони за връзка:     Д-р Г.Сойтариев : 0888 333 860 

                 0878 704 677  

       Офис   РК-Благоевград  

       Д.Калайджийска:   0887 09 61 09 

                        и  073 / 88 08 29 

  

 


