
  
ДДееннттааллннаа  ААккааддееммиияя  РРООДДООППИИ  

33  ––  66    ММаарртт    22001166 
  

Вид помещение 
ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ В
ХОТЕЛ ОРЛОВЕЦ***** 
Закуски + гала вечеря 

ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ В
ХОТЕЛ ПЕРЕЛИК*** 

All‐inclusive + гала вечеря 
Легло в двойна стая  220 280 
Единична стая  300 340 
Възрастен на допълнително легло 180 220
Дете от 7-11.99 год. на редовно легло 160 200
Дете от 7-11.99 год. на допълнително легло 120 135
Дете от 0 - 6.99 год. на редовно легло 110 110
Дете от 0 - 6.99 год. на допълнително легло Безплатно настаняване с включена закуска.  

Гала вечерята се доплаща по желание. 
 
Обявените цени за хотел ОРЛОВЕЦ са пакетни в лева на човек и включват: 
• Три нощувки със закуски на блок маса  
• Празнична Гала вечеря в ресторант Скай Орловец на сет меню на 5 март 2016 
• Ползване на вътрешен отопляем басейн, сауна, фитнес и парна баня  
• Безплатен паркинг и високоскоростен безжичен интернет (в целия хотел) 
• Ски гардероб за съхранение на собствено ски оборудване на ски пистите или в хотела 
• Трансфер до начална станция на лифт по график, застраховка, туристически данък и ДДС. 
• Доплащане за вечеря на блок маса в р-т Орловец – 22 лв за възрастен, 11 лв за деца до 12 год. 

 
Обявената цена за хотел ПЕРЕЛИК е пакетна, в лева, на човек и включва: 
• Три нощувки със изхранване включващо:  
• Закуска /07:30 – 10:00ч./ - блок маса - основен ресторант хотел “Перелик”. Напитки – кафе, чай, 

мляко, безалкохолни напитки, минерална вода. 
• Късна закуска /10:30 – 12:00ч./ - лоби бар  хотел “Перелик” – бутерки/сладки, солени/, солети. 

Напитки – кафе, чай, безалкохолни напитки, минерална вода, бира, вино /бяло и червено/. 
• Обяд /12:00 - 14:00ч./ - блок маса - ресторант “Малина” на ски пистите или в основен ресторант 

хотел “Перелик”. Напитки – ресторант “Малина” на ски пистите - кафе, чай, безалкохолни 
напитки, минерална вода.Напитки – основен ресторант хотел “Перелик” – кафе, чай, 
безалкохолни напитки, минерална вода,бира, вино /бяло и червено/. 

• Следобедна закуска /14:30 - 16:00ч./ - ресторант “Малина” на ски пистите – пица, сладки 
кексчета. Напитки – кафе, чай, безалкохолни напитки, минерална вода. 

• Следобедна закуска /14:30 - 16:00ч./ - лоби бар хотел “Перелик” – понички, кифли, кроасани.  
• Напитки/14:30 - 22:00ч./ - лоби бар на хотел „Перелик” – кафе, чай, безалкохолни напитки, 

минерална вода, бира, вино /бяло и червено/, коктейли – лонг дринкс. 
• Вечеря /18:30 - 21:00ч./ - блок маса - основен ресторант хотел “Перелик”. Напитки – 

безалкохолни напитки, топли напитки, минерална вода, бира, вино /бяло и червено/, български 
алкохол /водка, ракия, джин, уиски/. 

• Празнична Гала вечеря в ресторант Скай Орловец на сет меню на 5 март 2016 
• Закрит басейн, фитнес, сауна, шах, табла, домино в хотел „Перелик”. 
• Wi-Fi достъп в целия хотел /рецепция, лоби бар, ресторант, стаи/. Транспорт до ски пистите 
• Ски гардероб за съхранение на собствено ски оборудване на ски пистите или в хотела 

 
Доплащания: 

 Гала вечеря в р‐т Скай Орловец (5 март 2016) извън пакета ‐ 50 лв за възрастен, 30 лв за деца до 12 г. 
 Цени на целодневна лифт карта – 44 лв за възрастен, 24 лв за деца до 12 год. /от Инфо центъра/ 
 Такса участие в лекционната програма на ДАР – 40 лв. 
 Такса участие в ски състезанието – 30 лв. 

 
Условия за резервации и анулации: 
• Всички резервациите се считат за гарантирани при заплащане на 50% авансов депозит по банков 
път до 5 календарни дни от датата на потвърждението. 

 
 

За резервации:          Недялка Костова             - 0882 886 447, reservations@pamporovo.me  
                                Гергана Сулинаджиева – 0882 886 423 , g.sulinadzhieva@pamporovoresort.com 


