
 
 

COOP ROZHEN HOTEL, Rozhen’s meadows, Pamporovo, Smolyan 

 

Information and reservations : +359 2426 9169; +359 882 049 036 
Email: info@coopholidays.bg   
Web: www.coopholidays.bg    

 

 

НОВА ГОДИНА 2021 г. В ХОТЕЛ КООП РОЖЕН 

28.12.2020 г.  – 03.01.2021 г. 

 

 

 

Настаняване на база избрания пансион и Празнична вечеря на 31.12.2020 г.  

 

 
Празничен пакет 3 нощувки, закуски и вечери  
Единична стая (брой лица 1) – 461,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 784,00 лв. 
Студио за двама (брой лица 2) – 820,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 856,00 лв. 
 
Празничен пакет 3 нощувки, закуски, обяди и вечери  
Единична стая (брой лица 1) – 506,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 874,00 лв. 
Студио за двама (брой лица 2) – 910,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 946,00 лв. 
 
Празничен пакет 4 нощувки, закуски и вечери  
Единична стая (брой лица 1) – 544,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 904,00 лв. 
Студио за двама (брой лица 2) – 952,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 1000,00 лв. 
 
Празничен пакет 4 нощувки, закуски, обяди и вечери  
Единична стая (брой лица 1) – 604,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 1024,00 лв. 
Студио за двама (брой лица 2) – 1072,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 1120,00 лв. 
 
Празничен пакет 5 нощувки, закуски и вечери  
Единична стая (брой лица 1) – 625,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 1020,00 лв. 
Студио за двама (брой лица 2) – 1080,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 1140,00 лв. 
 
Празничен пакет 5 нощувки, закуски, обяди и вечери  
Единична стая (брой лица 1) – 700,00 лв. 
Двойна стая (брой лица 2) – 1170,00 лв. 
Студио за двама (брой лица 2) – 1230,00 лв. 
Апартамент (брой лица 2) – 1290,00 лв. 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

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

2. Късна закуска в периода 08:30 ч. – 11:30 ч. 

3. Закрит басейн, парна баня, сауна.   

4. НОВОГОДИШНО ДИ ДЖЕЙ ПАРТИ И ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ НА 31.12.2020 г. 

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 се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден. 
Резервацията е валидна само след потвърждаване от страна на хотелиера по телефон, 
електронна поща/факс и получено 30% авансово плащане от клиента в 3-дневен срок. 
При отказ на платена резервация, хотелиерът задържа като неустойка стойността на 
услугата за 1 нощувка.  

12. 10 % отстъпка за член – кооператори и притежатели на клиентска карта КООП. 

13. 10 % отстъпка за ранно записване до 31.10.2020 г. и внасяне на 50 % стойността на 
пакета. 

14. Отстъпките за член – кооператори и притежатели на клиентска карта КООП и 
отстъпката за ранно записване не се комбинират. 

 

НОВОГОДИШНО МЕНЮ:   

Салата Разкош: смилянски боб, печен пипер, домати, маслини, запечено сирене, лук, 
зехтин 

Предястие: плата с пататник и родопски клин  

Основно ястие: свинско бон филе със сос Грейви и глазирани картофи; 

Следястие: плата с отбрани сирена и мезета 100 г./гост 

Допълнителен асортимент:  

• Баница с късмети 

• Плодове 

Напитки:  

• 100 мл. ракия 

• Чаша червено вино 

• Чаша шампанско 

• Минерална вода 330 мл. 

• Безалкохолна напитка 


