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Коледа в Родопите, хотел КООП РОЖЕН 
23.12.2020 г.  – 28.12.2020 г. 

 
 
Настаняване на база избрания пансион, традиционна постна вечеря на 24.12.2020 г.  
и празнична вечеря на 25.12.2020 г. 
 
Празничен пакет 3 нощувки, закуски и вечери  
Единична стая (брой лица 1) – 291,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 444,00 лв 
Студио за двама (брой лица 2) – 480,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 516,00 лв. 
 
Празничен пакет 4 нощувки, закуски и вечери 
Единична стая (брой лица 1) – 374,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 564,00 лв 
Студио за двама (брой лица 2) – 612,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 660,00 лв. 
 
Празничен пакет 5 нощувки, закуски и вечери 
Единична стая (брой лица 1) – 455,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 680,00 лв 
Студио за двама (брой лица 2) – 740,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 800,00 лв. 
 
Празничен пакет 3 нощувки, закуски, обяди и вечери 
Единична стая (брой лица 1) – 336,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 534,00 лв 
Студио за двама (брой лица 2) – 570,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 606,00 лв. 
 
Празничен пакет 4 нощувки, закуски, обяди и вечери 
Единична стая (брой лица 1) – 434,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 684,00 лв 
Студио за двама (брой лица 2) – 732,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 780,00 лв. 
 
Празничен пакет 5 нощувки, закуски, обяди и вечери 
Единична стая (брой лица 1) – 530,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 830,00 лв 
Студио за двама (брой лица 2) – 890,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 950,00 лв. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

1. Цените са в лева на помещение за посочения брой гости и включват: нощувка, 
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избрания пакет изхранване, ДДС, туристически данък, застраховка, паркинг, Wi-Fi.  

2. БОНУСИ:  Закрит басейн, парна баня, сауна.   

3. Традиционни постни ястия от българската кухня на 24.12.2020 г. 

4. Празнична вечеря на 25.12.2020 г.,  Фолклорна коледна програма. 

5. Дете до 5.99 г. се настанява безплатно на допълнително легло при двама възрастни; 

6. Дете от 6 г. до 11.99 г., настанено на допълнително легло при двама възрастни 
заплаща 50 % от стойността на трети възрастен, настанен на допълнително легло; 

7. Трети възрастен заплаща 70 % от цената на човек, настанен на редовно легло в 
двойна стая; 

8. Безплатен трансфер до пистите с предварителна заявка; 

9. Ски гардероб за съхранение на собствени ски; 

10. Услуги с допълнително заплащане: билярд, джага, тенис на маса, настолни игри; 

11. Резервацията е валидна само след потвърждаване от страна на хотелиера по 
телефон, електронна поща/факс и получено авансово плащане от клиента в уговорения 
срок. При отказ на платена резервация, хотелиерът задържа като неустойка стойността 
на услугата за 1 нощувка.  

12. 10 % отстъпка за ранни резервации до 31.10.2020 г. и платени 50 % от стойността на 
резервирания пакет. 

13. 10 % отстъпка за член – кооператори и притежатели на клиентска карата КООП. 

14. Меню за 24.12.2020 г.: 

• Зимна салата със смилянски боб, кисели краставички, печени чушки и маслини 

• Предястие комбинирани зелеви и лозови сърми 

• Основно ястие: пълнени постни чушки 

• Домашна царска туршия и постна питка 

• Печена тиква 

• Ракия 50 мл. 

• Минерална вода 500 мл. 

• Чаша вино червено/бяло по избор. 

15. Меню за 25.12.2020 г.: 

• Салата със свежи зеленчуци, запечено козе сирене,  орехи и меден дресинг 

• Предястие: Родопски пататник и клин 

• Основно ястие: задушен свински джолан с винен сос и пюре от картофи   

• Баклава 

• Пресни плодове 

• Ракия 50мл. 

• Минерална вода 500 мл. 

• Чаша вино червено/бяло по избор. 


