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

предложим както следва: 

 Настаняване: 

 
 

 
 Паркинг: 

-20,00 лв.  на ден за автомобил 

-25,00 лв. на ден за микробус (до 2м. височина) 

Местата са ограничени. Парко места не се гарантират и запазват 

предварително. 

*Няма възможност за паркиране на автобуси 

 

 

 

На вниманието на: П. Петков 

Контакти: suklimentvarna@gmail.com 

Относно: настаняване 

Дата: 04.03-06.03.2023 

Валидност на 

офертата: 
06.03.2023 

ВИД СТАЯ 
Преференциална цена на стая, настаняване с 9% 

ДДС / ВB (нощувка, закуска) 
ОПИСАНИЕ 

    

КЛАСИК 

 
Двойна стая Класик - възможно 

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. 

Единична Двойна 

90,00 лв.  110,00 лв. 
 

ДЕЛУКС 
 

Двойна стая Делукс - възможно 

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. 

Единична Двойна 

120,00 лв. 

140,00 лв. 
доплащане за 
3 гост – 50,00 

лв. на 
нощувка  
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 Политика на Хотела: 
o Час за настаняване в помещение: след 14:00 ч. в деня на пристигане 

За ранно настаняване се доплаща + 50 % от цената на стаята и е възможно само с 

предварителна заявка и при наличие на свободни стаи.  

o Час за освобождаване на помещение: до 12:00 ч. в деня на заминаване 

За късно освобождаване до 15:00 ч. се доплаща +50 % от цената на стаята и е възможно 

само с предварителна заявка и при наличие на свободни стаи. Освобождаване след 15:00ч. 

се таксува като цяла нощувка. 

 

 Резервации и анулации: 
o ХОТЕЛИЕРЪТ приема заявки за резервации и анулации в писмен вид по 

електронна поща на един или с копие до следните мейли: 

chernomore@chernomorebg.com, reservations@chernomorebg.com    
o В заявката за резервация КЛИЕНТЪТ уточнява категория стая, престой (дата 

на пристигане и дата на заминаване)  и код KLIMENT23. 
o ХОТЕЛИЕРЪТ потвърждава или отказва направената от КЛИЕНТА 

резервация писмено в рамките на 24 часа от нейното получаване. 

o За анулации до 3 дни преди преди датата на пристигане, КЛИЕНТЪТ не 
дължи неустойка, а за анулация след този срок заплаща на ХОТЕЛИЕРА 

неустойка в размер на стайността на първата нощувка от всяка една 
анулирана резервация.                                                                                                                                                                                          

o Анулирането на резервация винаги става чрез изпращане на Съобщение за 

анулиране на другата Страна в писмен вид. 

 Цени и начин на плащане: 

o КЛИЕНТЪТ заплаща стойността на първата нощувка  на всички заявени от него 
помещения в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата, на която 
ХОТЕЛИЕРЪТ е потвърдил резервациите. Остатъкът се заплаща до 3 (три) 

календарни дни преди датата на пристигане на гостите, но при всички случаи не 
по-късно от датата на първа нощувка, посочена в резервацията  (датата на 

настаняване „check in”). 
o Заплащането на заявените услуги може да се осъществи по два начина- по 

банков път или чрез предоставяне на данни за кредитна карта. 

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

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

 

  Александра Христова 

Специалист маркетинг 
       Моб. +359 884 00 59 95 

chernomore@chernomorebg.com 
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