
*деца над 6 г. или възрастен се настаняват с доплащане и включен куверт

Цените са за помещение на вечер и включват:

• Съответния брой нощувки;
• Закуски на блок маса;
• Новогодишен брънч на 1 януари 2022 г.;
• Празнична вечеря;
• Новогодишна програма;
• П• Ползване услугите на релакс център: акватоничен вътрешен басейн,          
сауна, парна баня, загряващи лежанки, джакузи с гледка към манежа,       
фитнес център; 
• Тур в конната база;
• Паркинг;
• Интернет;

Срокове за плащане

При потвърждаване на резервация приемаме 100% превод по банков 
път, плащане в брой или с кредитна карта.
Краен срок за 100% плащане по потвърдена резервация – 
15 ноември 2021 г.

883 лв.
1013  лв.
1408 лв.
1175 лв
1185 лв.

Безплатно
100  лв.
136 лв.
250 лв.

736 лв.
836  лв.
1156 лв.
959 лв
969 лв.

75  лв.
110 лв.
210 лв.

4 нощувки
(29.12.21- 02.01.22)

Стандартна стая
Стая лукс
Стая за трима
Студио
Апартамент
Деца до 2 г.
Деца от 2 до 6 г.
Деца от 6 до 12 г.
Деца над 12 г.

3 нощувки
(30.12.21- 02.01.22)



Условия за анулации

При анулация на вече предплатена резервация до 15 ноември 2021 г. 
(включително) сумата се възстановява без неустойка.
При анулация на вече предплатена резервация в периода от 16 ноември 
до 30 ноември 2021 г. се удържа неустойка в размер на 50%.
При анПри анулация на вече предплатена резервация след 30 ноември 2021 г. 
се удържа неустойка в размер на 100%.

ВАЖНО

Поради ситуацията с COVID-19 комплекс “Тракиец” си запазва правото 
да прави промени по организацията, реда и условията на ползване на 
допълнителните обекти в комплекса, а именно – ресторант, релакс 
център с всички прилежащи съоръжения, вътрешен басейн, фитнес 
център.

В В отговор на пандемията от COVID-19 в комплекс “Тракиец” са в сила 
допълнителни мерки за безопасност и хигиенизиране, които целят да 
предпазят гостите и персонала съобразно всички изисквания на 
Министерството на Здравеопазването. В резултат на това определени 
услуги и удобства може да не са налични или да бъдат разредени. 

РРелакс центърът с всички прилежащи съоръжения, фитнес залата и 
детският кът в комплекс “Тракиец” функционират съобразно 
изискванията и въведените наредби от Министерството на 
Здравеопазването, свързани с COVID-19.
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