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Великден в хотелски комплекс „Релакс КООП“,  

с. Вонеща вода 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
* HB – полупансион – закуска и вечеря;  FB – пълен пансион – закуска, обяд и вечеря 
 

Вид пакет  
(Брой нощувки) 

Брой 
лица 

2 нощ. НВ 3 нощ. НВ 4 нощ. НВ 

Единична стая 1 216 лв. 274 лв. 331 лв. 
Двойна стая 2 344 лв. 427 лв. 513 лв. 
Апартамент 2 416 лв. 527 лв. 637 лв. 
Дете 6-12 г. в двойна стая 2 68 лв. 86 лв. 103 лв. 
Дете 6-12 г. в апартамент 2 84 лв. 105 лв. 127 лв. 
Доплащане за трети 
възрастен в апартамент 

2 166 лв. 211 лв. 255 лв. 

Вид пакет  
(Брой нощувки) 

Брой 
лица 

2 нощ. FB 3 нощ. FB 4 нощ. FB 

Единична стая   1 235 лв. 302 лв. 369 лв. 
Двойна стая  2 382 лв. 485 лв. 589 лв. 
Апартамент  2 454 лв. 584 лв. 713 лв. 
Дете 6-12 г. в двойна стая 2 76 лв. 97 лв. 118 лв. 
Дете 6-12 г. в апартамент 2 91 лв. 117 лв. 143 лв. 
Доплащане за трети 
възрастен в апартамент 

2 181 лв. 234 лв. 285 лв. 
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Цените включват: 

➢ Нощувки със закуски, обяди (само при пакет FB) и вечери; 
➢ Празнична вечеря; 
➢ Ползване на закрит басейн, парна баня, сауна и фитнес; 
➢ Wi-Fi; 
➢ Паркинг; 
➢ ДДС, туристически  данък, застраховка 

 

Цените не включват: 

➢ Ползване на въжен парк; 
➢ Наем на въдица или стръв; 
➢ Наем на BBQ; 
➢ Наем на велосипед; 
➢ Различни видове масажни процедури; 
➢ Джага, билярд  

 

Допълнителни условия: 

➢ Настаняването в хотелски комплекс "Релакс КООП" - Вонеща вода е след 14:00 и до 
18:00 ч. При по-късно пристигане е необходимо да се заяви предварително; 

➢ 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 ; 
 

 
 
● 10 % отстъпка за член – кооператори и техните семейства 
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