“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
1000 София, ул. „Ангел Кънчев“, № 2, тел. ( 02 )9707930, 9707921, факс 8700129

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
2020/2021 г. в хотелите на „ПРО” ЕАД
Хотел
”ДРУЖБА 1” –
Бл.А

2 дни FB

3 дни FB

Легло в двойна стая

250.00

350.00

Единична стая

290.00

380.00

VIP стая за двама

450.00

610.00

2 дни FB

3 дни FB

Легло в двойна стая

300.00

390.00

Единична стая

350.00

420.00

Апартамент за двама

640.00

850.00

Балнеохотел
”КОНСТАНЦИЯ”
Бл.А

2 дни FВ

3 дни FВ

4 дни FB

Легло в двойна стая

270.00

360.00

440.00

Легло в двойна стая –
2 и 6 етаж

250.00

300.00

360.00

Единична стая

340.00

410.00

490.00

Апартамент за двама

600.00

700.00

850.00

Балнеохотел
”КОНСТАНЦИЯ”
Бл.Б

2 дни FВ

3 дни FВ

4 дни FB

Легло в двойна стая

300.00

375.00

460.00

Единична стая

380.00

460.00

530.00

Апартамент за двама

650.00

750.00

900.00

Хотел
”ДРУЖБА 1” –
Бл.В

Забележка
В пакетната цена са включени:
FВ – нощувки, пълен пансион (в т. ч. празнична вечеря), програма, вътрешен
минерален басейн с джакузи, парна баня, туристически данък и застраховка.

Забележка
В пакетната цена са включени:
FВ – нощувки, пълен пансион (в т. ч. празнична вечеря), програма, вътрешен
минерален басейн с джакузи, парна баня, туристически данък и застраховка.

Забележка
В пакетната цена са включени:
FВ – нощувки, пълен пансион (в т. ч. празнична вечеря), програма,
вътрешен минерален басейн, фитнес, сауна, парна баня, туристически
данък и застраховка.

Забележка
В пакетната цена са включени:
FВ - нощувки, пълен пансион (в т. ч. празнична вечеря), програма,
вътрешен минерален басейн, фитнес, сауна, парна баня, туристически
данък и застраховка.

Балнеохотел
”ВЕЛИНГРАД”

Легло в двойна
стая

2 дни
НВ

229.00

2 дни
FВ

259.00

3 дни
НB

291.00

3 дни
FВ

336.00

4 дни
НB

343.00

4 дни
FB

403.00

Забележка
В пакетната цена са включени:
НB – нощувки, закуски, вечери, /в т.
ч. празнична вечеря/, програма,
вътрешен минерален басейн, фитнес,
сауна и/или парна баня, туристически
данък и застраховка;
FВ – нощувки, пълен пансион (в т. ч.
празнична вечеря), програма,
вътрешен минерален басейн, фитнес,
сауна и/или парна баня, туристически
данък и застраховка.
Доплащане за единична стая – 30,00
лв. на ден.
Доплащане за апартамент – 50,00
лв. на ден.

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. Намаления за деца:
- деца до 3 г. ползват безплатна нощувка;
- деца от 3 до 12 г. вкл., настанени на основно легло, ползват 30 % намаление от цената на нощувката за
възрастен, а настанените на допълнително легло ползват 50 % намаление от цената на нощувката за
възрастен.
4. Авансово плащане - в размер на 50 % от стойността на пакета, платено в срок не по-малко от 30 дни от
датата на настаняване в хотела.
5. Срокът за анулиране на направена резервация и връщане на аванс е не по-малък от 20 дни от датата на
настаняване в хотела.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
2020/2021 г. в хотелите на „ПРО” ЕАД
Настаняване
БХ "СТРЯМА"
Легло в двойна стая
Деца от 4 до 13,99 г.
/настанени на

3 дни FB

4 дни FB

380.00

458.00

165.00

206.00

380.00

458.00

165.00

206.00

допълнително легло/

БХ "ГЕРГАНА"
Легло в двойна стая
Деца от 4 до 13,99 г.
/настанени на
допълнително легло/

БХ "РОЗА"
Легло в двойна стая

Деца от 4 до 13,99 г.
/настанени на
допълнително легло/

380.00

165.00

458.00

206.00

Забележка

В пакетната цена са включени:
FВ - нощувки, пълен пансион, (в т. ч. празнична вечеря),
новогодишна програма, DJ, туристически данък и застраховка.
Бонус:
БХ "СТРЯМА" - фитнес, вътрешен минерален басейн с джакузи;
БХ "ГЕРГАНА" - фитнес, сауна, вътрешен минерален басейн с
джакузи;
БХ "РОЗА" - фитнес, вътрешен или външен минерален басейн,
джакузи, тепидариум, релаксиращи легла.
Доплащане за единична стая - 35 лв. на ден.
Доплащане за апартамент:
за 1 лице - 80 лв. на ден
за 2 лица - 50 лв. на ден
за 3 лица - 20 лв. на ден
Доплащане за стая с изглед и тераса в БХ „РОЗА” - 10 лв. на
помещение на ден.
Деца до 3,99 г. ползват безплатна нощувка.

Забележка:
1. Цените са в български лева с включен ДДС.
2. Всички услуги, които не са включени в цените, се заплащат по утвърден ценоразпис.
3. АВАНСОВО плащане – 50 % от стойността на пакета, платено до 15 ноември, за резервации, направени
преди 05.11.2020 г.
4. АВАНСОВО плащане – 50 % от стойността на пакета, платено до 10 дни от датата на резервацията,
направена след 05.11.2020 г.
5. При анулиране на резервация след 01.12.2020 г. стойността не се възстановява, с изключение на
извънредна ситуация със затваряне на обекта със Заповед на МЗ или друг компетентен държавен орган.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
2020/2021 г. в хотелите на „ПРО” ЕАД

БХ "СВЕТИ МИНА"

3 дневен пакет
(2 нощувки, 3 лечебни
дни)

Забележка

Новогодишен празничен 3 дневен пакет

Легло в двойна стая

245.00

В пакетната цена са включени:
2 нощувки, 2 закуски, 3 обяда, 2 вечери (в т. ч. празнична вечеря с
DJ), РЕЛАКС комплекс /минерален басейн, парна баня, сауна,
джакузи басейн, термална баня, шоково ведро, релакс зона/ за всеки
от дните на престой, туристически данък и застраховка.
Тридневният пакет може да бъде с начална дата 30.12 или 31.12.
Допълнително заплащане за трета нощувка – 35,00 лв.
Телефон за връзка: 056/55 23 74; 0878/577 476

Деца от 3 до 12 г.

90.00

Пакетната цена е за един и включва: 2 закуски, 3 обяда, 2 вечери (в
т. ч. празнична вечеря с DJ) и РЕЛАКС комплекс.

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. Намаления за деца:
- деца до 12 г. ползват безплатна нощувка на допълнително легло. В една стая се допуска настаняване на
не повече от две деца и двама възрастни.
4. АВАНСОВО плащане – 50 % от стойността на пакета, платено до 10 дни от датата на резервация.
5. При анулиране на резервация след 15.12.2020 г. стойността не се възстановява.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
2020/2021 г. в хотелите на „ПРО” ЕАД
БХ„ТИНТЯВА”
Хотел „ТИНТЯВА 2”

2 дни FB

3 дни FB

4 дни FB

Легло в двойна стая

250.00

320.00

380.00

Единична стая

280.00

365.00

440.00

Забележка

В пакетната цена са включени:
FВ - нощувки, пълен пансион (в т. ч. празнична
вечеря),
програма,
фитнес,
вътрешен
минерален басейн, сауна, парна баня,
туристически данък и застраховка.
Телефон за връзка: 09527/22 74; 0878/106 971–

Апартамент за двама

550.00

715.00

860.00

2 дни FB

3 дни FB

4 дни FB

Легло в двойна стая

220.00

290.00

350.00

Единична стая

250.00

335.00

410.00

Хотел „ЗДРАВЕЦ”

Апартамент за двама

470.00

655.00

800.00

„Тинтява”

Забележка

В пакетната цена са включени:
FВ - нощувки, пълен пансион (в т. ч. празнична
вечеря), програма, тангентор или вана по
избор,
фитнес,
сауна,
парна
баня,
туристически данък и застраховка.
Телефон за връзка: 0678/ 5 22 01; 0878/886 125 –
„Здравец”

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. Намаления за деца:
- деца до 3 г. ползват безплатна нощувка;
- деца от 3 до 12 г. вкл., настанени на основно легло, ползват 30 % намаление от цената на нощувката за
възрастен, а настанените на допълнително легло ползват 50 % намаление от цената на нощувката за
възрастен.
4. Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на заявения пакет, платено до 5 работни дни от
датата на получаване на бланка резервация.
5. Заплатеният аванс се приспада от цената за престоя в хотела.
6. След изтичане на горепосочения срок резервацията се счита за НЕВАЛИДНА.
7. Сумата по потвърдена резервация подлежи на пълно възстановяване при анулация 30 и повече дни
преди датата на настаняване.
8. При анулация в срок по-кратък от 30 (тридесет) дни и повече от 20 (двадесет) 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 20 дни преди датата на
настаняване.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
2020/2021 г. в хотелите на „ПРО” ЕАД
Тридневен
пакет
31.12.2020,
01,02.01.2021

Допълнителен
ден HB
(от 26.12.2020)

Допълнителен
ден FВ
(от 26.12.2020)

Легло в двойна стая

320.00

52.00

60.00

Единична стая

350.00

72.00

80.00

Единична стая за двама

640.00

104.00

120.00

Апартамент за двама

680.00

118.00

134.00

720.00

128.00

144.00

890.00

184.00

200.00

Президентски
апартамент за четирима

1310.00

218.00

250.00

Дете от 3 до 11,99
години на
допълнително легло

170.00

27.90

32.90

Балнеохотел
„ЛЮЛЯЦИ”

Апартамент за двама с
вана
Президентски
апартамент за двама

Дете от 3 до 15,99
години на основно
легло

190.00

34.50

39.50

Забележка

В пакетната цена са включени:
Тридневен пакет – 3 нощувки, 3 закуски,
3 вечери (в т. ч. празнична вечеря с
програма на 31.12), туристически данък и
застраховка; парна баня, сауна, джакузи,
зона за релакс, контрастен душ.
Допълнителен ден /НВ/ - нощувка,
закуска, вечеря, парна баня, сауна,
джакузи.
Допълнителен ден /FB/ - нощувка, пълен
пансион, парна баня, сауна, джакузи.
Закуските и вечерите през
допълнителните дни са индивидуални.
През празничните дни закуската е на
блок маса от 8.30-10.00 ч.
На 01.01.2021 г. закуската е от 10.00 ч.
Вечерите са индивидуални.
Телефони за връзка: 066/ 80 34 29;
0878 577 647

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. Авансово плащане – 50 % от пакетната цена до три дни от заявката и останалата сума до 10 декември
2020 г.
4. Анулации и връщане на цяла сума хотелиерът прави до 14 дни преди дата на настаняване.
5. При не пристигане на клиент се възстановява сумата за храна без нощувките, при условие, че клиентът
уведоми до 3 дни преди настаняване.
6. Вредите, настъпили при форсмажорни обстоятелства, не могат да бъдат основание за търсене на
неустойка.
Форсмажорни обстоятелства са:
* стихийни бедствия;
* екстремално лоши метеорологични условия;
* война или военно положение;
* решение на Правителството;
* граждански безредици и стачки.
7. Всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна за настъпилите форсмажорни обстоятелства.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
2020/2021 г. в хотелите на „ПРО” ЕАД
БХ
„ПАВЕЛ БАНЯ”

FВ
2 дни

FB
3 дни

FB
4 дни

Легло в двойна стая

236.00

327.00

378.00

Единична стая

298.00

420.00

474.00

Забележка

В пакетната цена са включени:

Апартамент за двама

Апартамент за трима

560.00

708.00

786.00

1017.00

900.00

1134.00

FВ 2 дни – 2 нощувки, 2 пълни хранодни (в т. ч. включена празнична
вечеря на 31.12 + DJ парти), ползване на закрит минерален басейн, релакс
зона (парна баня, сауна, луга вана), туристически данък и застраховка.
FВ 3 дни – 3 нощувки, 3 пълни хранодни (в т. ч. включена празнична
вечеря на 31.12 + DJ парти), ползване на закрит минерален басейн, 3 бр.
процедури, туристически данък и застраховка.
FВ 4 дни – 4 нощувки, 4 пълни хранодни (в т. ч. включена празнична
вечеря на 31.12 + DJ парти), ползване на закрит минерален басейн, 3 бр.
процедури, туристически данък и застраховка.

Деца от 3.1 до 12 г. включително, настанени на основно легло, заплащат
25,00 лв., а на допълнително – 20,00 лв.
Деца от 12.1 до 18 г. включително заплащат нощувка – 30,00 лв. и
детски куверт.
Детски куверт за Новогодишна вечеря – 50,00 лв.
Телефони за връзка: 0878 939 230; 0878 939 110; 0878 104 416

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. Намаления за деца:
- деца до 3 г. ползват безплатна нощувка.
4. Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на заявения пакет, платено до 5 работни дни от
датата на получаване на бланка резервация.
5. Заплатеният аванс се приспада от цената за престоя в хотела.
6. След изтичане на горепосочения срок резервацията се счита за невалидна.
7. Сумата по потвърдена резервация подлежи на пълно възстановяване при анулация 20 и повече дни
преди датата на настаняване.
8. При невъзможност за ползване на заявените услуги или настъпило обстоятелство от съществено
значение за клиента, за което той предостави доказателства, заплатеният аванс се възстановява.
9. 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.
10. Заплатеният аванс не подлежи на връщане при анулация в срок по-кратък от 10 дни преди датата на
настаняване.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
2020/2021 г. в хотелите на „ПРО” ЕАД
Хотел
„БОЖУР”
„ЗАГОРЕ”

FВ
2 дни

FВ
3 дни

FВ
4 дни

Забележка

В пакетната цена са включени:

Легло в двойна стая

280.00

365.00

450.00

Релакс FВ пакет – нощувки, пълен храноден (в т. ч. включена
празнична вечеря), музикална програма, вътрешен минерален
басейн, сауна, парна баня, шоково ведро, туристически данък и
застраховка.
Към пакетната цена се предлага безплатен лекарски преглед и
след назначаване на лечение чрез медицински процедури,
същите се заплащат по утвърден медицински ценоразпис или по
избор се закупува дневна медицинска карта с преференциални
цени.

Студио/Апартамент
за двама

596.00

784.00

972.00

Деца от 3.1 до 11.99 г., настанени на основно легло, заплащат 29,00
лв. (за нощувка с включена закуска), а на допълнително легло –
23,00 лв. (за нощувка с включена закуска).
Деца от 12 до 15,99 г. заплащат нощувка – 27,00 лв. и детски
куверт.
Детски куверт за Новогодишна вечеря и закуска – 50,00 лв.

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. Намаления за деца:
- деца до 3 г. ползват безплатна нощувка.
4. Плащане – цялата сума се превежда до 10 /десет/ календарни дни от датата на изпращане на бланка
резервация. След изтичане на горепосочения срок резервацията се счита за невалидна.
5. Резервациите се променят и анулират без неустойка до 02.12.2020 г.
6. Направените и заплатени след тази дата резервации не подлежат на анулиране.
7. При анулиране в срок до 09.12.2020 г. се възстановяват 50 % от преведената сума. След тази дата
преведените суми не се възстановяват.

ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ
НА
НОВАТА

2021

ГОДИНА!

