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Великден в хотелски комплекс „КООП Рожен“,  

обл. Смолян, Родопите 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* HB – полупансион – закуска и вечеря;   
 

Цените са в български лева, на помещения за посочения брой лица и включват:  

➢ Съответния брой нощувки със закуски и вечери; 
➢ Празничен неделен обяд на 02.05.2021 с агнешко печено; музикалана фолкорна 

програма, с живо изпълнение на гайда; 
➢ Зона за релакс: парна баня, сауна и масажи (срещу допълнително заплащане); 
➢ Wi-Fi; Паркинг; 
➢ Безплатен сейф на рецепция; 
➢ ДДС, туристически  данък, застраховка 

 
 
 
 
 

Вид пакет  
(Брой нощувки) 

Брой 
лица 

2 нощ. НВ 3 нощ. НВ 4 нощ. НВ 

Единична стая 1 180 лв. 257 лв. 332 лв. 
Двойна стая 2 276 лв. 388 лв. 496 лв. 
Студио 2 300 лв. 424 лв. 544 лв. 
Апартамент 2 324 лв. 460 лв. 592 лв. 
3-ти/ 4-ти възрастен 1 100 лв. 140 лв. 180 лв. 
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Допълнителни удобства и услуги в хотела: 

➢ Централна система за отопление; 
➢ Сателитна ТВ; Wi-Fi, телефон; 
➢ Зона за забавление – билярд, тенис на маса, настолни игри; 
➢ Класически, спортни, възстановителни и арома масажи.  

Общи условия: 

➢ Дете до 6 г. се настанява безплатно с двама възрастни в помещение; 
➢ Дете от 6 г. до 12 г. заплаща 50% от стойността на трети възрастен; 
➢ 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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