
Цени в сила от  01.06.2016 год. 

Цени за една нощувка 

Настаняване 
Цени на базаВВ 

/нощувка и 
закуска/ 

Цени на база НВ 
/нощувка, 

закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
/нощувка, 

закуска, обяд и 
вечеря/ 

Двойна стая 
/цени на човек/ 40 лв. 48 лв. 55 лв. 

Единично настаняване 
в двойна стая   65 лв. 73 лв. 80 лв. 

Единично настаняване 
в стая  тип спалня 50 лв. 58 лв. 65 лв. 

Настаняване на двама 
в стая – тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

70 лв. 86 лв. 100 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 120 лв. 136 лв. 150 лв. 

Настаняване на 
допълнително легло 
/цени на човек/

25 лв. 33 лв. 40 лв. 

За дете от 3 г. до 14 г. 
на редовно легло 30 лв. 38 лв. 45 лв. 

За дете до 10 г., което 
не ползва легло 15 лв. 23 лв. 30 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; застраховка; туристически данък и ДДС  
- настаняване на дете до 3 г. е безплатно 

Доплащания: 
 - За СПА пакет, включващ закрит минерален басейн с хидромасажни зони, шезлонг, 
сауна и фитнес  -  10 лв. за ден на човек  
 - За СПА пакет, включващ закрит минерален басейн с хидромасажни зони, шезлонг, 
сауна и фитнес  -  5 лв. за деца до 14 г.  
- За услуги предлагани в медицинския център – медицински преглед; физиопроцедури; 
лечебна гимнастика; вани с радонова вода; тангентор; масажи; парна и турска баня; 
калолечение и др. 
- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая 



Цени за двудневен уикенд пакет 
Настаняване 

Цени на база ВВ 
2-дневен пакет 

/нощувка и 
закуска/ 

Цени на база НВ 
2-дневен пакет 

/нощувка, 
закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
2-дневен пакет 

/нощувка, закуска, 
обяд и вечеря/ 

Двойна стая 
/цени на човек/  78 лв. 94 лв. 108 лв. 
Единично 
настаняване в 
двойна стая   

128 лв. 144 лв. 158 лв. 

Единично 
настаняване в стая  
тип спалня 

98 лв. 114 лв. 128 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

136 лв. 168 лв. 196 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 236 лв. 268 лв. 296 лв. 
Настаняване на 
допълнително легло 
/цени на човек/

50 лв. 66 лв. 80 лв. 

За дете от 3 г. до 14 
г. на редовно легло 60 лв. 76 лв. 90 лв. 

За дете до 10 г., 
което не ползва 
легло 

30 лв. 46 лв. 60 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; застраховка; туристически данък и ДДС  
- настаняване на дете до 3 г. е безплатно 

Доплащания: 
 - За СПА пакет, включващ закрит минерален басейн с хидромасажни зони, шезлонг, 
сауна и фитнес  -  10 лв. за ден на човек  
 - За СПА пакет, включващ закрит минерален басейн с хидромасажни зони, шезлонг, 
сауна и фитнес  -  5 лв. за деца до 14 г.  

- За услуги предлагани в медицинския център – медицински преглед; физиопроцедури; 
лечебна гимнастика; вани с радонова вода; тангентор; масажи; парна и турска баня; 
калолечение и др. 

- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая 



Цени за 1 нощувка при престой от 3 до 6 дни 
Настаняване 

Цени на база ВВ 
/нощувка и 

закуска/ 

Цени на база НВ 
/нощувка, 

закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
/нощувка, закуска, 

обяд и вечеря/ 
Двойна стая 
/цени на човек/ 38 лв. 46 лв. 53 лв. 
Единично 
настаняване в 
двойна стая   

63 лв. 71 лв. 78 лв. 

Единично 
настаняване в стая  
тип спалня  

48 лв. 56 лв. 63 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

66 лв. 82 лв. 96 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 116 лв. 132 лв. 146 лв. 
Настаняване на 
допълнително легло 
/цени на човек/

25 лв. 33 лв. 40 лв. 

За дете от 3 г. до 14 
г. на редовно легло 30 лв. 38 лв. 45 лв. 
За дете до 10 г., 
което не ползва 
легло 

15 лв. 23 лв.. 30 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; застраховка; туристически данък и ДДС  
- настаняване на дете до 3 г. е безплатно 

Доплащания: 
 - За СПА пакет, включващ закрит минерален басейн с хидромасажни зони, шезлонг, 
сауна и фитнес  -  10 лв. за ден на човек  
 - За СПА пакет, включващ закрит минерален басейн с хидромасажни зони, шезлонг, 
сауна и фитнес  -  5 лв. за деца до 14 г.  

- За услуги предлагани в медицинския център – медицински преглед; физиопроцедури; 
лечебна гимнастика; вани с радонова вода; тангентор; масажи; парна и турска баня; 
калолечение и др. 

- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая 



Цени за 1 нощувка при престой от 7 до 9 дни 
Настаняване 

Цени на база ВВ 
/нощувка и 

закуска/ 

Цени на база НВ 
/нощувка, 

закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
/нощувка, закуска, 

обяд и вечеря/ 
Двойна стая 
/цени на човек/ 36 лв. 44 лв. 51 лв. 

Единично 
настаняване в 
двойна стая   

61 лв. 69 лв. 76 лв. 

Единично 
настаняване в стая  
тип спалня  

46 лв. 54 лв. 61 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

62 лв. 78 лв. 92 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 112 лв. 128 лв. 142 лв. 
Настаняване на 
допълнително легло 
/цени на човек/

25 лв. 33 лв. 40 лв. 

За дете от 3 г. до 14 
г. на редовно легло 30 лв. 38 лв. 45 лв. 

За дете до 10 г., 
което не ползва 
легло 

15 лв. 23 лв. 30 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; застраховка; туристически данък и ДДС  
- настаняване на дете до 3 г. е безплатно 

Доплащания: 
 - За СПА пакет, включващ закрит минерален басейн с хидромасажни зони, шезлонг, 
сауна и фитнес  -  10 лв. за ден на човек  
 - За СПА пакет, включващ закрит минерален басейн с хидромасажни зони, шезлонг, 
сауна и фитнес  -  5 лв. за деца до 14 г.  

- За услуги предлагани в медицинския център – медицински преглед; физиопроцедури; 
лечебна гимнастика; вани с радонова вода; тангентор; масажи; парна и турска баня; 
калолечение и др. 

- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая 



Цени за 1 нощувка при престой над 10 дни 
Настаняване 

Цени на база ВВ 
/нощувка и 

закуска/ 

Цени на база НВ 
/нощувка, 

закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
/нощувка, закуска, 

обяд и вечеря/ 
Двойна стая 
/цени на човек/ 35 лв. 43 лв. 50 лв. 
Единично 
настаняване в 
двойна стая    

60 лв. 68 лв. 75 лв. 

Единично 
настаняване в стая 
тип спалня  

45 лв. 53 лв. 60 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

60 лв. 76 лв. 90 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 110 лв. 126 лв. 140 лв. 
Настаняване на 
допълнително легло 
/цени на човек/ 

25 лв. 33 лв. 40 лв. 

За дете от 3 г. до 14 
г. на редовно легло 30 лв. 38 лв. 45 лв. 
За дете до 10 г., 
което не ползва 
легло 

15 лв. 23 лв. 30 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; застраховка; туристически данък и ДДС  
- настаняване на дете до 3 г. е безплатно 

Доплащания: 
 - За СПА пакет, включващ закрит минерален басейн с хидромасажни зони, шезлонг, 
сауна и фитнес  -  10 лв. за ден на човек  
 - За СПА пакет, включващ закрит минерален басейн с хидромасажни зони, шезлонг, 
сауна и фитнес  -  5 лв. за деца до 14 г.  
- За услуги предлагани в медицинския център – медицински преглед; физиопроцедури; 
лечебна гимнастика; вани с радонова вода; тангентор; масажи; парна и турска баня; 
калолечение и др.   

 - За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая.  
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