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Хотел Интелкооп, гр. Пловдив 

Специални пакетни цени  2021 за член-кооператори и 

притежатели на клиентска карта КООП 

 

Цените са в български лева на помещение и включват:  

➢ Две нощувки със закуски и вечери; 

➢ Паркинг,  

➢ Интернет в целия комплекс; 

➢ Безплатен сейф на рецепция; 

➢ ДДС, туристически данък и застраховка; 

 
Общи условия:  

Предложените преференциални пакети се ползват както от член-кооператори и 
притежатели на клиентска карта КООП, така и от почиващите с тях членове на семейството 
им. Туристически услуги се предоставят на член-кооператорите, регистрирани в модул 
„Кооперативни организации” на Статистическата информационна система на ЦКС. 
Активността на клиентската карта КООП се удостоверява от кооперативната организация, 
която потвърждава, че притежателят й отговаря на условието месечният оборот по картата 
през последните 5 месеца да е не по-малък от 100 лв.  

 
 
 
 
 
 

Вид пакет                           1+1 НВ  

Пеиод на престой          Целогодишно 2021 

Вид помещение: Цена за пакета: 
Единична стая                                        114 лв. 
Двойна стая                                           176 лв. 
Апартамент                                           196 лв  
* Доплащане за трети възрастен  66 лв. 
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Допълнителни условия: 

1. Храненето се осъществява по сет меню или на блок маса; 
2.Резервацията се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден; 
3.Резервацията е валидна само след потвърждаване от страна на хотелиера по 
телефон, електронна поща или факс и получено 30% авансово плащане от клиента 
в 3-дневен срок; 
4.Безплатна анулация се приема до 7 дни преди датата на настаняване; 
5.При отказ на платена резервация след този срок, хотелиерът задържа като 
неустойка стойността на услугата за 1 нощувка; 
6.Цените не важат за официални празници и специални дати. 

 

Допълнителни удобства и услуги в хотела: 

1. Обекти в хотела: класически ресторант, лоби бар, семинарни зали; 
2.Зона за забавление – билярд, джага; 
3.Екскурзии до исторически забележителности и обекти  в района. 
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