ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ – ЕАД
1797 София, жк Изгрев, ул. №172, тел.02/9707930,9707921, факс 8700129

ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ
2019 г. в хотелите на „ПРО” ЕАД
Пакетите цени са валидни за периода (26.04-29.04.2019 г.)
НАСТАНЯВАНЕ
2FB
3 FB

В пакетната цена са включени:

Хотел “ДРУЖБА 1”
Бл. А
легло в двойна стая
единична стая

140,00
170,00

195,00
250,00

Хотел “ДРУЖБА 1”
Бл. В
легло в двойна стая
единична стая

170,00
190,00

240,00
280,00

апартамент за едно лице

230,00

345,00

легло в двойна стая
единична стая

180,00
210,00

250,00
280,00

апартамент за едно лице

250,00

370,00

150,00
180,00

215,00
260,00

БХ “КОНСТАНЦИЯ”
Бл. А – ет. 2 и ет. 6
легло в двойна стая
единична стая

Деца до 3 години ползват безплатна нощувка;
Деца от 3.1 до 12 г. ползват 50 % намаление от
стойността на пакета;
Деца от 12.1 до 16 г. ползват 30 % намаление
от стойността на пакета.
Втори възрастен в апартамент заплаща същата
сума като при настаняване на едно лице в
апартамент.

- нощувки, пълен храноден (в т. ч. празнична
вечеря нa 27.04), туристически данък и
застраховка, сауна и парна баня.
Деца до 3 години ползват безплатна нощувка;
Деца от 3.1 до 12 г. ползват 50 % намаление от
стойността на пакета;
Деца от 12.1 до 16 г. ползват 30 % намаление
от стойността на пакета.
Втори възрастен в апартамент заплаща същата
сума като при настаняване на едно лице в
апартамент.

В пакетната цена са включени:

БХ “КОНСТАНЦИЯ”
Бл. А – ет. 3,4 и 5

единична стая

- нощувки, пълен храноден (в т. ч. празнична
вечеря на 27.04), туристически данък и
застраховка, ползване на вътрешен минерален
басейн, джакузи, парна баня.

В пакетната цена са включени:

Хотел “КАЛИНА”

легло в двойна стая

Забележка

140,00
170,00

195,00
250,00

- нощувки, пълен храноден (в т. ч. празнична
вечеря на 27.04), туристически данък и
застраховка, ползване на вътрешен минерален
басейн, джакузи, сауна, парна баня.
Деца до 3 години ползват безплатна нощувка;
Деца от 3.1 до 12 г. ползват 50 % намаление от
стойността на пакета;
Деца от 12.1 до 16 г. ползват 30 % намаление
от стойността на пакета.
Втори възрастен в апартамент заплаща същата
сума като при настаняване на едно лице в
апартамент.

БХ “КОНСТАНЦИЯ”
Бл. Б
легло в двойна стая
единична стая
апартамент за едно лице
БХ “ВЕЛИНГРАД”

170,00
190,00
230,00

240,00
280,00
345,00

легло в двойна стая
единична стая

170,00
190,00

240,00
280,00

апартамент за едно лице

230,00

345,00

В пакетната цена са включени:

- нощувки, пълен храноден (в т. ч. празнична
вечеря на 27.04), туристически данък и
застраховка, джакузи, сауна, парна баня.
Деца до 3 години ползват безплатна нощувка;
Деца от 3.1 до 12 г. ползват 50 % намаление от
стойността на пакета;
Деца от 12.1 до 16 г. ползват 30 % намаление
от стойността на пакета.
Втори възрастен в апартамент заплаща същата
сума като при настаняване на едно лице в
апартамент.

Пакетите цени са валидни за периода (26.04-29.04.2019 г.)

НАСТАНЯВАНЕ

БХ "СТРЯМА"

Легло в двойна стая
Деца от 4 до 13,99 г.
/настанени на 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/

ПАКЕТНА
ЦЕНА
3 FB
210,00
120,00
210,00
120,00
210,00

120,00

Забележка

В пакетната цена са включени:
FВ - нощувки, пълен пансион, (в т. ч. празнична
вечеря на 28.04), DJ, туристически данък и
застраховка.
Бонус:
БХ "СТРЯМА" - парна баня, фитнес, вътрешен
минерален басейн с джакузи;
БХ "ГЕРГАНА" - парна баня, фитнес, сауна, вътрешен
минерален басейн с джакузи;
БХ "РОЗА" - парна баня, фитнес, вътрешен минерален
басейн, джакузи, тепидариум.

Деца до 3,99 години ползват безплатна нощувка.
Доплащане за единична стая - 35 лв. на ден.
Доплащане за апартамент:
за 1 лице - 80 лв. на ден
за 2 лица - 60 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.

Пакетът може да бъде с начална дата 26.04 или 27.04.2019 г.
3 дневен пакет
НАСТАНЯВАНЕ
(2 нощувки,
Забележка
3 лечебни дни)
Празничен 3 дневен пакет – настаняване след
14.00 часа

БХ "СВЕТИ МИНА"

200.00

Легло в двойна стая

В пакетната цена са включени:
2 нощувки, 2 пълни хранодни (в т. ч. празнична
вечеря с DJ на 27.04), ползване на минерален
басейн, парна баня, сауна, джакузи басейн,
термална баня, шоково ведро, релакс зона /за
всеки от дните на престой/, туристически данък
и застраховка.
Деца до три години ползват безплатна нощувка.

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
нощувки, 2 пълни хранодни (в т. ч. празнична
вечеря с DJ)
Празничен 3 дневен пакет – настаняване след
14.00 часа

ПС "СВЕТИ МИНА-2"

150.00

Легло в двойна стая

В пакетната цена са включени:
2 нощувки, 2 пълни хранодни, ползване на
джакузи басейн, туристически данък и
застраховка.
Деца до три години ползват безплатна нощувка.

По желание – празнична вечеря с DJ в БХ „Св.
Мина” – доплащане 30,00 лв. на човек.

Деца от 3 до 12 г.

ПС "ЖИВА ВОДА"

70.00

Телефон за връзка: 056/55 22 40; 0878/577 463
Пакетната цена е за един и включва: 2
нощувки, 2 пълни хранодни
Празничен 3 дневен пакет – настаняване след
14.00 часа

150.00

В пакетната цена са включени:
2 нощувки, 2 пълни хранодни (в т. ч. празнична
вечеря с DJ на 27.04), ползване на минерален
басейн, парна баня, сауна /за всеки от дните на
престой/, туристически данък и застраховка.

Легло в двойна стая

Деца до три години ползват безплатна нощувка.

Деца от 3 до 12 г.

70.00

Телефон за връзка: 04511/28 09; 0878/104 394
Пакетната цена е за един и включва: 2
нощувки, 2 пълни хранодни (в т. ч. празнична
вечеря с DJ)

Пакетите цени са валидни за периода (26.04-29.04.2019 г.)

НАСТАНЯВАНЕ
БХ „Тинтява”
Хотел „Тинтява 2”
Хотел „Здравец”
Легло в двойна стая

ПАКЕТНА
ЦЕНА
3 НВ
185,00

Единична стая

230,00

Апартамент за двама

415,00

В пакетната цена са включени:
3НВ – 3 нощувки, 3 закуски, един празничен обяд
(на 28.04), 3 вечери (в т. ч. празнична вечеря на
27.04), ползване на парна баня, сауна, фитнес,
вана, 1 частичен масаж, туристически данък и
застраховка.
Максимално настаняване в апартамент – двама
възрастни и две деца /за децата храната се
заплаща допълнително/.
Деца до три години ползват безплатна нощувка.
Телефон за връзка: 09527/ 22 74; 0878/106 971 –
„Тинтява”
Телефон за връзка: 0678/ 5 22 01; 0878/886 125 –
„Здравец”

Пакетите цени са валидни за периода (25.04-30.04.2019 г.)

НАСТАНЯВАНЕ
БХ „ЛЮЛЯЦИ”

Легло в двойна стая

Деца от 3 до 15,99 г.
/настанени на
допълнително или
основно легло/

Забележка

ПАКЕТНА ЦЕНА

2 НB

3 НB

4 НВ

115,00

160,00

210,00

Забележка

В пакетната цена са включени:
НВ – нощувки, закуски, вечери (в т. ч.
празнична вечеря с дисководещ на
28.04), ползване на парна баня, сауна,
джакузи, зона за релакс, туристически
данък и застраховка.
За самостоятелно настаняване се
доплаща 10 лв. на ден.

70,00

100,00

130,00

Деца до 2.99 години ползват безплатна
нощувка.

Телефони за връзка: 066/ 80 14 45;
0878 577 602
Пакетите цени са валидни за периода (26.04-29.04.2019 г.)

НАСТАНЯВАНЕ

БХ „ПАВЕЛ БАНЯ”

ПАКЕТНА
ЦЕНА
3 FB

Легло в двойна стая

220,00

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

120,00

легло/

Забележка

В пакетната цена са включени:

FВ - нощувки, пълен пансион (в т. ч. празнична
вечеря на 28.04), DJ, туристически данък и
застраховка.
Бонус: парна баня, фитнес, вътрешен минерален
басейн, джакузи.
Деца до 3.99 години ползват безплатна нощувка.

Доплащане за единична стая - 17 лв. на ден.
Доплащане за апартамент:
за 1 лице - 80 лв. на ден
за 2 лица - 40 лв. на ден
за 3 лица - 20 лв. на ден

Пакетите цени са валидни за периода (26.04-29.04.2019 г.)

НАСТАНЯВАНЕ
Хотел „БОЖУР”
Хотел „ЗАГОРЕ”

Легло в двойна стая

ПАКЕТНА ЦЕНА
2 FB
3 FB

148,00

207,00

Забележка

В цената са включени:
Вариант I
FB – нощувки, пълен храноден (в т. ч.
празнична вечеря и музикална програма на
28.04.2019 г.), лекарски преглед, 3 бр.
медицински процедури, туристически данък и
застраховка.
Вариант II
FB – нощувки, пълен храноден (в т. ч.
празнична вечеря и музикална програма на
28.04.2019 г.), ползване на сауна, парна баня,
вътрешен минерален басейн, шоково ведро,
туристически данък и застраховка.

Студио/апартамент за
двама

354,00

501,00

Деца до три години ползват безплатна нощувка;
Деца от 3.1 до 11.99 г. вкл., настанени на
допълнително легло, заплащат 23,00 лв., а на
основно легло- 29,00 лв. В цената е включена
и закуска.
Деца от 12 до 15.99 г. вкл., настанени на
допълнително легло, заплащат 25,00 лв., а на
основно легло - 32,00 лв. В цената е включена
и закуска.
Телефон за връзка: 0878 939 130; 0877 115 468;
0878 939 113

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.

