
  

  

Да посрещнем новата 2021 година в  

Хотелски комплекс "РЕЛАКС КООП".  

  

Настаняване  

2 HB  
/нощувка, 

закуска, 
вечеря/  

3 HB  
/нощувка, 

закуска, 
вечеря/  

4 HB  
/нощувка, 

закуска, 
вечеря/  

Двойна стая (2 Възрастни)  650 лв.  790 лв.  930 лв.  
Апартамент (2 Възрастни)  790 лв.  940 лв.  1080 лв.  

Трети възрастен в двойна стая  260 лв.  316 лв.  370 лв.  

Трети възрастен в апартамент  316 лв.  376 лв.  430 лв.  

Дете до 2 години  безплатно  безплатно  безплатно  

Дете от 2 до 12 години в двойна стая на допълнително легло  130 лв.    158 лв. 185 лв. 

Дете от 2 до 12 години в двойна стая на регулярно легло  163 лв.  198 лв.  233 лв.  

Дете от 2 до 12 години в апартамент  155 лв.  188 лв.  215 лв.  

Настаняване  

 2 FB  
/нощувка, 

закуска, 
обяд, 
вечеря/  

3 FB  
/нощувка, 

закуска, 
обяд, 
вечеря/  

4 FB  
/нощувка, 

закуска, 
обяд, 
вечеря/  

Двойна стая (2 Възрастни)  690 лв.  850 лв.  1010 лв.  
Апартамент (2 Възрастни)  830 лв.  995 лв.  1160 лв.  

Трети възрастен в двойна стая  276 лв.  340 лв.  410 лв.  

Трети възрастен в апартамент  336 лв.     398 лв.  510 лв.  

Дете до 2 години  безплатно  безплатно  безплатно  

Дете от 2 до 12 години в двойна стая на  допълнително легло  
138 лв.  

  

170 лв.  
225 лв.  

Дете от 2 до 12 години в двойна стая на регулярно легло  173 лв.  213 лв.  273 лв.  

Дете от 2 до 12 години в апартамент  168 лв.  199 лв.  256 лв.  
 

Цените са в лева, на помещение, за избрания период и включват: 

 

 

            Услуги в пакета:   Услуги извън пакета:  

  Нощувки;                                                                        Наем на въдица и стръв;  

  Закуски;                                                                        Наем на BBQ;  

  Обяди (включени само в пакети на база FB)                          Различни видове масажни  

  Вечери*;                                                                         процедури;  

  Празнична вечеря;                                                            Наем велосипед;  

  DJ парти и празнична програма;                                        Масажен стол;                                                                                                                                               

  Късна закуска на 01.01.2021г.                                               Джага;                                                                                                                                                   

     9% ДДС, туристически данък;                                           Билярд; 

                                                     

                                                            София, 1000, ул. Г. С. Раковски, 99 

тел: +359 2426 9169, моб:+359 882 049 036 e-mail: info@coopholidays.bg  

web: www.coopholidays.bg  

              Хотелски комплекс Релакс КООП, с. Вонеща вода   

  
                                                                                                             

http://www.ccu-bg.coop/
http://www.ccu-bg.coop/


  

 

 

 

 

  
  

     Паркинг;  

  Wi – Fi;  

  Закрит басейн;  

  Застраховка;  

  Парна баня;  

  Сауна;  

  Фитнес;  

  Сейф на рецепция;  

  10 % отсттъпка за резервации до 20.10.2020г.  

                         

*Местата за вечерите се определят от хотела, съобразно оптималното им разпределение. Компании не се разделят, 

но могат да бъдат обединени с други.  

Отстъпки:  

- 10% отстъпка за член кооператори и техните семейства.  

  

Настаняване и oсвобождаване:  
Настаняването в Хотелски комплекс „Релакс КООП“ – Вонеща Вода е след 14:00 ч.   
В случай на късно пристигане, моля погрижете се да ни информирате предварително, за да бъде 
запазена стаята Ви.  

Освобождаване до 12:00 часа.  

  
Условия за плащане и гаранция на резервация:  

Резервацията се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден.  
В срок до 3 дни след потвърждение на резервацията се изисква 50% депозит и доплащане по 
резервацията не по – късно от 15 Декември.  
Приема се плащане по банков път по сметка на хотелски комплекс „Релакс КООП“.  
Резервации, негарантирани в посочения срок, не се пазят в хотелски комплекс „Релакс КООП“.  

 Анулация на потвърдена и гарантирана резервация:  
 

До 15 дни преди датата на настаняване – без неустойка.  
По-малко от 15 до 7 дни преди датата на настаняване се заплаща 50% от общата стойност на 
резервацита.  
До 7 работни дни преди настаняване се заплаща пълната стойност по резервацията.  
Анулацията трябва да бъде потвърдена писмено от хотелски комплекс „Релакс КООП“.  

  

Забележка:   

 

* Възрастни - гости навършили 12 год. или повече;   

** Деца – гости от 2 до 12 год. ;   

*** Деца до 2 год. – безплатен престой;   

**** Допълнително легло - Допълнително легло в апартамент - диван; в двойна стая – 

разтегателен  фотьойл, подходящ за настаняване на дете.  

                                                               София, 1000, ул. Г. С. Раковски, 99 

тел: +359 2426 9169, моб:+359 882 049 036 e-mail: info@coopholidays.bg  

web: www.coopholidays.bg  

              Хотелски комплекс Релакс КООП, с. Вонеща вода   
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