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Гергьовден 2021г в Хотел „Мелса КООП“, 

гр.Несебър 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 * FB – пълен пансион – закуска, обяд и вечеря 
 
Цените включват: 

✓ Нощувки, с включени закуски, обяди и вечери на блок маса; 
✓ Празничен Гергьовденски обяд с традиционни български ястия – 06.05.2021 г; 
✓ Ранно настаняване при пристигане (от 9:00 ч.); 
✓ Специална изненада за всички именници; 
✓ Ползване на закрит басейн, парна баня и сауна; 
✓ ДДС, туристически  данък, застраховка 

 

 

 

Цените не включват: 

✓ Процедури, направени допълнително по желание на клиента в СПА центъра - 
 заплащат се на място 

Вид пакет  
(Брой нощувки) 

Брой 
лица 

 
3 нощ. FB 5 нощ. FB 7 нощ. FB  

Двойна стая   2  380 лв. 630 лв. 834 лв.  
Двойна стая  с тераса 2  400 лв. 660 лв. 874 лв.  
Тройна стая  3  520 лв. 850 лв. 1130 лв.  
Апартамент 2  430 лв. 680 лв. 926 лв.  
Апартамент изглед 
море 

2  460 лв. 750 лв. 993 лв.  
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Допълнителни условия: 

✓ В срок от 1 работен ден резервацията се потвърждава от страна на хотела; 
✓ Срок за плащане: 50 % при потвърждение на резервацията и 50 % 3 дни преди 

настаняване; 
✓ При анулация на резервацията до 7 дни преди датата на настаняване, не се 

начислява неустойка; 
✓ При анулация на резервацията в срок от 3 до 7 дни преди датата на настаняване, се 

дължи 50 % неустойка от стойността на пакета; 
✓ При анулация по-малко от 3 дни преди датата на настаняване се дължи 100 % 

неустойка; 
✓ Смяна на периода на резервацията е възможна, в зависимост от наличността на 

хотела, без да се начислява неустойка. 
 
Отстъпки: 
 

✓ Безплатно настаняване на деца до 5.99 г. с двама възрастни в помещение; 
✓ 25 % отстъпка от цената на легло за възрастен настанен на допълнително легло; 
✓ Дете от 6 до 12 г. на основно легло, с двама възрастни, заплаща 50% от цената за 

основно легло;  
✓ Дете от 6 до 12 г. на допълнително легло, с двама възрастни, заплаща 50% от 

цената за допълнително легло; 
✓ При  настаняване на 1 възрастен с 1 дете до 12г. в двойна стая или апартамент се 

заплаща цената, обявена за единично настаняване; 
✓ При единично настаняване в двойна стая или апартамент се ползва 25% отстъпка от 

цената на помещението;  
 

● 10 % отстъпка за член – кооператори и техните семейства 
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