
  
                                                                                   

   Туристическа агенция „КООП ХОЛИДЕЙС“                                                                                    

 
 

За информация и резервации : +359 2 426 9169; +359 882 049 036; 
еmail: info@coopholidays.bg; web: www.coopholidays.bg; 

aдрес: София-1000, ул. „Г.С.Раковски“ № 99 
 

Незабравима почивка през юли и август в 

х.к. „Мелса КООП“, гр.Несебър  
Цените са валидни за резервации, направени до 31.05.2021 г. и  

настаняване в периода 01.07 – 31.08.21 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Пакетът включва: 
 

➢ 5 нощувки със закуски и вечери,в избрания тип помещение; 
➢ Безплатно настаняване на 1 дете до 14 г. с двама възрастни; 
➢ Открит басейн; 

➢ Чадър и шезлонг около басейна; 
➢ ДДС, туристически данък и застраховка; 

 
 
 
 
 
 
 

5 нощувки                                                
(със закуски и вечери) 

Брой гости 01.07-31.08 

НВ 

Единична стая                                        1 577 лв. 
Единично настаняване  
в апартамент                                           

1 672 лв. 

Двойна стая                                          2+1 770 лв. 
Двойна стая с тераса                       2+1 826 лв. 
Апартамент                                           2+1 896 лв. 
Апартамент изглед море               2+1 980 лв. 
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Общи условия: 
 

➢ Второ и трето дете ( до 12 год.) - 50 % от цената за възрастен на основно легло; 
➢ Възрастен на допълнително легло ползва 25% отстъпка от цената за основно легло; 
➢ Един възрастен и дете до 12 г. в двойна стая или апартамент заплащат цена равна 

на единично настаняване; 
➢ Паркинг – 10 лв на ден (заплаща се на рецепция); 
➢ Резервацията се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден; 
➢ Резервацията е валидна само след потвърждаване от страна на хотелиера по 

телефон или електронна поща и получено 50% авансово плащане от клиента в 3-
дневен срок; 

➢ Останалата сума след приспадане на капарото, клиентът трябва да заплати до 7 дни 
преди настаняването;  

➢ Безплатна анулация се приема до 7 дни преди датата на настаняване; 
➢ При анулация между 3 и 7 дни, се начислява неустойка 50 % от внесената сума; 
➢ При анулация 3 дни преди настаняване се начислява неустойка 100 % от стойността 

на платената сума; 
➢ Смяна на периода на престой е възможна, в зависимост от заетостта на обекта и  

след потвърждение на хотела.  

● 10 % отстъпка за член-кооператори и техните семейства  
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