
  

     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 в х.к.„Странджа“,  
к.к. Златни пясъци 

Офертата е  валидна за резервации, направени до 31.05.2021г 

  

 

5 нощувки          16.06 – 30.06                   01.07 – 10.07              11.07 – 20.08 
         06.09 – 15.09                   21.08 – 05.09 
         ВВ               FB                   ВВ             FB                 ВВ               FB 

Единична стая                  209 лв. 360 лв. 289 лв. 440 лв. 337 лв.  488 лв. 
Двойна стая                               313 лв. 615 лв. 427 лв. 729 лв. 522 лв.  824 лв. 
Студио 394 лв. 696 лв. 498 лв. 800 лв. 603 лв.  905 лв. 
Апартамент 418 лв. 720 лв. 579 лв. 881 лв. 684 лв.  986 лв. 
3-ти възрастен на 
допълнително легло 

133 лв. 284 лв. 175 лв. 326 лв. 213 лв.  364 лв. 

3 нощувки  
          16.06 – 30.06                  01.07 – 10.07             11.07 –20.08 
          06.09 – 15.09                  21.08 – 05.09 

ВВ               FB                  ВВ             FB                ВВ               FB 

Единична стая                  128 лв.  220 лв. 178 лв. 270 лв. 207 лв.  299 лв. 
Двойна стая                               193 лв. 376 лв. 263 лв. 446 лв. 321 лв.  505 лв. 
Студио 242 лв. 426 лв. 307 лв. 490 лв. 371 лв.  555 лв. 
Апартамент 257 лв. 411 лв. 356 лв. 540 лв. 421 лв.  604 лв. 
3-ти възрастен на 
допълнително легло 

82 лв. 173 лв. 108 лв. 200 лв. 131 лв.  226 лв. 

7 нощувки 16.06 – 30.06 
06.09 – 15.09 
BB                 FB 

01.07 – 10.07 
21.08 – 05.09 
BB              FB                                                           

11.07 – 20.08 
 

BB              FB 

Единична стая 286 лв. 495 лв.   397 лв. 606 лв. 462 лв. 671 лв. 
Двойна стая 429 лв. 848 лв. 585 лв. 1004лв. 716 лв. 1134лв. 
Студио 540 лв. 958 лв. 683 лв. 1001лв. 826 лв. 1245лв. 
Апартамент 572 лв. 991 лв. 794 лв. 1212лв. 937 лв. 1355лв. 
3-ти възрастен на 
допълнително легло 

182 лв. 391 лв. 240 лв. 450 лв. 292 лв. 502 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*BB – нощувка със закуска/ FB – нощувка със закуска , обяд и вечеря 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ:  

1. Цените са в лева на помещение и включват:  
➢ Съответния брой нощувки, при избраната база за хранене; 
➢ Ползване на открит басейн; 
➢ Шезлонг и чадър около басейна, според наличността; 
➢ Паркинг; 
➢ ДДС, туристически данък и застраховка 

 
2. Потвърждаване, гарантиране и анулация на резервацията: 

➢ Резервацията се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден; 
➢ Срок за плащане: 50 % при потвърждение на резервацията и 50% 7 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 ; 
 
3. Отстъпки: 
 

➢  Първо дете до 14 г. на допълнително легло с двама възрастни в помещение се 
настанява безплатно; 
➢ Дете до 12г. на допълнително легло с двама възрастни в студио и апартамент се 

настанява безплатно  (само едно дете може да се настани при това условие); 
➢  Дете от 2 до 12 на редовно легло с един възрастен плаща 50% от цената на редовно 

легло 
 
● 10 % отстъпка за член-кооператори и техните семейства  

 

mailto:info@coopholidays.bg
http://www.coopholidays.bg/

