
В КОМПЛЕКС ТРАКИЕЦ

Великден

29 април - 4 май 2021

Помещения

Стандартна стая
Стая лукс
Стая лукс за трима
Студио
Апартамент

4 нощувки

588,00 лв.
692,00 лв.
954,00 лв.
812,00 лв.
812,00 лв.

Деца до 2 г.
Деца от 2 до 12 г.
Деца над 12 г.

безплатно
26,00 лв.
45,00 лв.

3 нощувки

476,00 лв.
554,00 лв.
762,00 лв.
644,00 лв.
644,00 лв.
безплатно
26,00 лв.
45,00 лв.

Съответния брой нощувки със закуски
Празничен обяд на 2 май
Боядисване на яйца, месене на курабийки и още изненади за децата
Тур „Опознай света на конете”
Релакс център /сауна, парна баня, джакузи, басейн, фитнес зала/
ИИ още: комплимент чай и кафе в стаята, безплатен паркинг, интернет, туристическа 
застраховка и курортна такса 9%

* Дете до 2 годишна възраст се настанява безплатно.
* За едно дете от 2 до 12 г. се доплаща 26.00 лв на вечер. Допълнително настаняване
възрастен се доплаща 45.00лв на вечер.
* Цена на стая лукс е валидна за двама възрастни и дете до 5 год./без вкл. куверт/
* Цените за студио и апартамент са валидни за двама възрастни и едно дете до 5г.,
всяко следващо дете до 12г. заплаща на 50% . /без вкл. куверт/

* Промяна на направена от Вас резервация можете да направите по един от следните начини: 
чрез имейл на: reservation@trakiec-bg.com или на телефон + 359 889 087 887.

* Плащане в размер на 100% от стойността на резервацията Ви, е изискуемо по банков път в 
срок от 5 работни дни от потвърждението по посочената банкова сметка с ОСНОВАНИЕ – 
номерът на Вашата резервация. При неизвършено плащане в срок, хотелът запазва правото си 
да анулира резервацията Ви.

При повече от 7 дни от датата на пристигане, не се заплаща неустойка за анулация на стая. 
Между 7-ия и 3-ия ден преди пристигането се заплаща 50% от стойността на стаите. При 
анулиране между 3-ия и 1-ия ден преди настаняването и в деня на настаняване, или неявяване, 
се заплаща 100 % от стойността на стаите.
При по-ранно отпътуване, стойността на неизползваната част от резервацията, се заплаща или 
при вече заплатена сума - не се възстановява.


