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Хотел КООП Мелса, гр. Несебър 

Специални пакетни цени  2021 за член-кооператори и 

притежатели на клиентска карта КООП 

 

 

Пакетните цени са в лева, на помещение и включват:  

➢ 5 / 8 нощувки на база FB (закуска, обяд и вечеря) + 1 / 2 нощувки на база FB бонус;  

➢ Бонуси: билет за забележителност в Стария гр. Несебър + Сауна и солариум  

за периода  25.06 – 30.06 и 01.09 – 10.10.2020г.;  

➢ 20% отстъпка за всички процедури от СПА центъра; 

➢ Безплатно настаняване на дете до 6 г. с двама възрастни в помещение; 

➢ ДДС, застраховка и туристически данък. 
 
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  
(Брой нощувки) 

5+1 FB  8+2 FB  

Пеиод на престой  24.05 - 30.06  
01.09 - 10.10 

01.07 - 31.08  24.05 - 30.06  
01.09 - 10.10 

01.07 - 31.08  

Вид помещение:   Цена за пакета: 

Единична стая                           422 лв. 508 лв. 658 лв. 793 лв. 

Двойна стая                                 564 лв. 678 лв. 878 лв. 1 058 лв. 
Двойна стая с тераса              596 лв. 720 лв. 930 лв. 1 122 лв. 
Апартамент                                 636 лв. 768 лв. 994 лв. 1 200 лв. 
Апартамент море                     678 лв. 828 лв. 1 058 лв. 1 290 лв. 

* Доплащане за 3-ти или 4-ти 
възрастен 

232 лв. 281 лв. 362 лв. 438 лв. 

* Доплащане за дете от 6 до 
12 г. на допълнително легло в 
двойна стая или апартамент  

116 лв. 140 лв. 181 лв. 219 лв. 
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