На вниманието на:

Дорет Димитрова

Контакти:
Относно:

Провеждане на туристическо изложение Дестинация Варна

Дата:

27.09 – 29.09.2021 г.

Валидност на
офертата:

29.09.2021 г.

Благодарим Ви за проявения интерес към Хотел и Казино „Черно море“! За нас е
удоволствие да Ви предложим както следва:

Настаняване:
ВИД СТАЯ
Преференциална цена на стая, настаняване с 9%
ДДС / ВB (нощувка, закуска)

КЛАСИК
Единична

Двойна

80,00 лв.

90,00 лв.

ДЕЛУКС
Единична

Двойна

120,00 лв.

130,00 лв.

-

ОПИСАНИЕ

Двойна стая Класик - възможно
максимално настаняване до 2 човека
2 единични легла или спалня, климатик,
мини бар, телевизор, WI-FI, баня с душ,
сешоар, балкон с панорамна, гледка към
града и морето.
Двойна стая Делукс - възможно
максимално настаняване до 3 човека
спалня или 2 отделни легла, кът за
сядане, климатик, мини бар, телевизор,
WI-FI, баня с вана, сешоар, балкон с
панорамна, гледка към града и морето.
Допълнително легло в стая Делукс
(3ти човек) - 30,00 лв.

Посочените цени са преференциални, на стая, като в тях са включени ДДС, 1 нощувка, застраховка, туристически
данък, закуска.

Bulgaria, Varna, Blvd. Slivnitsa №33
Mob. +359 882 90 73 08
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Условия за резервация и плащане:
o
o
o
o
o
o

Резервации се подават на следния имейл адрес:
reception@chernomorebg.com; reservations@chernomorebg.com.
При подаване на резервациите е необходимо да се посочат: имена, брой
хора, тип стая, дата на пристигане, дата на заминаване.
За ползване на преференциалните условия е необходимо в резервацията да
се впише код: DV_2021
Резервациите се гарантират с предплащане на 1-ва нощувка след получаване
на потвърждение.
Плащането може да бъде извършено - с кредитна карта, в брой или по банков
път.
Срок за безплатна анулация - до 3 дни преди датата на пристигане, след този
срок платената сума се задържа като неустойка за късна анулация (или noshow).

Моля, имайте предвид, че с настоящата оферта НЕ запазваме стаи.

Полезни връзки:
o
o
o
o
o

Сайт на Хотела
Снимки Конферентни зали
Снимки стаи
Презентация на български език
Презентация на английски език

При допълнителни въпроси или коментари, не се колебайте да се свържете с нас на:
052 / 61 22 35-38; 052/ 61 22 19, reservations@chernomorebg.com

Хотел и Казино Черно Море. Изживейте града. Обичайте морето.
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