
Пролетно национално състезание по физика, 11 – 13 март 2016 година 

гр. Бургас 
 

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ  

 Хотел Условия Цена Брой 

места 

За резервации Крайна дата, до 

която трябва да се 

направи 

резервацията  

1 България, 

Ул. „Александровска” 21,  

HotelBulgaria@bginfo.net 

 

 

Настаняване в 

двойна стая (с 2 

отделни легла 

или с легло-

спалня) 

 

Единично 

настаняване 

нощувка + закуска -50 лв. 

за стая 
 

 

 

нощувка + закуска - 50 лв. 
Може да се предложи обяд или 
вечеря по зададен бюджет 
 

до 150 

056/842 610 

056/842 820 

0888 64 64 63; 

0898 64 64 94 

 

26 февруари 2016 г. 

2 Астория, 

ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий” №38 

 

Стая с 2 легла 

 

Стая с 3 легла 

 

Апартамент с 3 

легла 

 

нощувка без закуска - 20лв. 

на човек на вечер 

нощувка + закуска - 22 лв. 

на човек за всеки тип стая 

(закуската е двоен сандвич 

с минер. вода) 

33 

056/820 670 

0888 543 090 

 

 

26 февруари 2016 г. 

3 Форс 

Ул. „К. Фотинов” №17, 

hotel.fors@gmail.com 

Стая с 2 легла 

 

 

Стая с 3 легла 

 

Единично 

настаняване 

нощувка + закуска = 55 лв. 

за стая;   

нощувка + закуска = 65 лв. 

общо за стая 

 

нощувка + закуска = 45 лв. 

до 44 

056/828 852 

0885 915 355 

0876 961 067 

 

26 февруари 2016 г. 

4 Gran Via 

granvia.bg@gmail.com 

 

Стая с 2 легла 

 

Студио с 3 

легла 

 

Единично 

настаняване 

нощувка + закуска = 60 лв. 

за стая  

нощувка + закуска = 85 лв. 

за студио  

нощувка + закуска = 60 лв.  

30 

056/ 82 19 19 

0898 333 376 

 

 

26 февруари 2016 г. 

mailto:granvia.bg@gmail.com


5 Калифорния, 

ул. „Л. Каравелов” №36, 

reservations@burgashotel.com 

Стая с 2 легла 

 

Стая с 3 легла 

 

Апартамент за 

четирима 

 

Единична стая 

нощувка без закуска - 55лв. за 

стая; 

нощувка без закуска - 60лв. за 

стая; 

нощувка без закуска - 70лв. за 

апартамент; 

нощувка без закуска – 45 лв. 

до 37 

056/ 53 10 00 

0885 578 000 

 

26 февруари 2016 г. 

(възможно е да 

поискат предплата при 

резервация) 

6 Драма, 

ул. „Драма” №12, 

hoteldrama@abv.bg 

www.hoteldrama.com 

Стая с 2 легла 

 

Стая с 3 легла 

 

Студио за 

четирима 

 

Единична стая 

нощувка без закуска - 40лв. за 

стая; 

нощувка без закуска - 60лв. за 

стая; 

нощувка без закуска - 80лв. за 

студио; 

нощувка без закуска – 35 лв. 
Възможност за заявяване на 
закуска – 3 лв. на човек 

до 34 

056/80 32 76, 

056/80 16 17, 

 

0876  40 10 16 

26 февруари 2016 г. 

7 Булаир, 

ул. „Булаир” №7 

 bulair@abv.bg 

www.hotelbulair.com 

Стая с 2 легла 

 

Трето доп. 

легло  

 

Единична стая 

нощувка + закуска - 60 лв. 

за стая 

нощувка  - 15 лв. за доп. 

легло 

нощувка + закуска - 50 лв. 

до 20 

056/844 389 

056/846 232 

Fax. 056/844 389 

26 февруари 2016 г. 

(възможно е да 

поискат предплата при 

резервация) 

8 Луксор, 

ул. „Булаир” №27 

luxor_bs@yahoo.com 

www.luxor-bs.com 

Стая с 2 легла 

 

Студио  с 3 

легла 

 

Единична стая 

нощувка без  закуска - 75 лв. 

за стая 

нощувка без закуска = 85 лв. 

за студио; 

нощувка без закуска – 65 лв. 

Доплащане за закуска – 5 лв. 

до 80 

0886076767 26 февруари 2016 г. 

9 Доро,  

ул. „Средна гора” №28 

doroburgas@gmail.com 

Стая с 2 легла 

 

Студио  с 3 

легла 

 

нощувка без  закуска – 60 лв. 

за стая 

нощувка без закуска - 95 лв. 

за студио; 

Доплащане за закуска – 7 лв. 
 

до 15  

056/820 808 

Fax 056/820 770 

0886 62 86 32 

 

26 февруари 2016 г. 

10 Атаген, 

бул.”Сан Стефано” №129  

hotel_atagen@abv.bg 

Стая с 2 легла 

 

Студио  с 3 

легла / 4 легла 

 

нощувка + закуска - 61 лв. за 

стая; 

нощувка със закуска = 82 лв. 

за студио /106 лв. за 4 легла 
 

до 50 

056/812 218 

056/548 549 

26 февруари 2016 г. 

mailto:bulair@abv.bg
mailto:luxor_bs@yahoo.com


 

 

11 Авеню 

ж. к. Изгрев, 

ул. „Транспортна” №6 

http://hotelavenue.info 

Стая с 2 легла 

 

Стая с 3 легла 

 

Стая за 

четирима 

 

 

Единична стая  

нощувка без закуска -  20 лв. 

на човек; 

нощувка без закуска - 17лв. 

на човек; 

нощувка без закуска – 14 лв. 

на човек; 
 

нощувка без закуска – 35 лв. 
Доплащане за закуска – 5  лв. на 
човек 

до 115 

056/52 10 15 

 

0886 643 333 

26 февруари 2016 г. 

12 Бижу 

ул. „Г. С. Раковски” №39 

reservation.hbiju@gmail.com 

 

Стая с 2 легла 

 

Стая с 3 легла 

 

Стая за 

четирима 

 

Единична стая 

нощувка без закуска -  48 лв. 

за стая; 

нощувка без закуска – 72 лв. 

за стая; 

нощувка без закуска – 96 лв. 

за стаята; 

нощувка без закуска – 35 лв. 
Възможност за заявяване 
нощувка със закуска  

до 40 

056/ 819 292 

reservation.hbiju@gmail.com 

 

 

26 февруари 2016 г. 

13 Бургас 

ул. „Хан Крум” №5 

info@hotelburgas.com 

Стая с 2 легла 

 

 
Единична стая 

нощувка със закуска -  89 лв. 

за стая; 

 
нощувка със закуска = 65 лв. 

до 25 

056/81 66 66 

056/83 66 66 

0878 72 66 66 

 

26 февруари 2016 г. 

(не настаняват 

ученици под 18 

години) 

14 Хостел  

Мейн Стрийт  

ул. „Васил Априлов” №2 

Стая с 2 легла нощувка без закуска -  30 

лв. за стая 
до 8 

056/ 53 10 00 

0885 578 000 

(рецепция на хотел 

Калифорния) 

26 февруари 2016 г. 

15 Хостел  Old House 

ул. „Софроний” №2 

 

Стая с 2 легла 

 

Стая с 3 легла 

 

нощувка без закуска -  15 

лв. за легло за вечер 

до 15 

0879 84 15 59 26 февруари 2016 г. 

mailto:reservation.hbiju@gmail.com
mailto:reservation.hbiju@gmail.com

