
                                                                               

ОФЕРТА 
От Парк Хотел Гардения и хотел Орфей, Банско 

Относно провеждане на НС по ХООС в гр. Бансков 

В периода 7-ми и 8-ми Април 2023 г. 

ЦЕНИ 
1 нощувка 

На 07.04.2023 г. 

Хотел Орфей 

2 нощувки 

На 07 и 08.04.2023 г. 

Хотел Гардения 

  Деца със закуска 44.00 лв. 40.00 лв. 

  Деца със закуска и вечеря 50.00 лв. 46.00 лв. 

  Възрастен със закуска 60.00 лв. 55.00 лв. 

  Възрастен със закуска и вечеря 70.00 лв. 65.00 лв. 

Цената e на ден за един човек, при двойно / тройно / четворно настаняване и включва : 

• настаняване на база пълен пансион, при максимална заетост на помещенията 

• изхранване на блок маса (по време на изхранване, се предлага безплатно минерална вода и три вида 

сок 

• всички помещения са с централна климатизация, телефон, кабелна телевизия, сейф, баня, сешоар 

• зареждане на санитарния възел: тоалетна хартия, сапун, шампоан, голяма хавлия, средна кърпа 

• безплатен достъп до SPA център: закрит топъл басейн с джакузи, детски басейн, сауна, парна баня, 

зона за релакс, фитнес. (В СПА центъра, децата се допускат САМО с ръководител, 

придружители!) Часовете за ползване на СПА центъра се съгласуват предварително! 

• Доплащане за обяд на блок маса 10 лв. за деца / 12 лв. за възрастен (заявка за обяд се дава с 

резервацията) 

• За гарантиране на резервация се изисква 50% авансово плащане по банков път до три дни след 

датата на резервиране. 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО ХОТЕЛИТЕ: 

• 1. За х-л Орфей, само еднодневен престой с дата на настаняване 7-ми април 2023. 

• тип помещения: 

• - тройни стаи (2+1 легла) 

• - фамилни стаи (2+2 легла) 

• - апартамент стандарт (2+2 легла)  

- апартамент делукс (2+3 легла)  
 

• 2. За х-л Гардения, двудневен престой с дата на настаняване 7-ми април 2023. 

• тип помещения: 

• - двийна стая (2 легла) 

• - тройни стаи (2+1 легла) 

• - фамилни стаи (2+2 легла) 

Офертата важи до изчерпване на свободните помещения. 

За резервации: 

ЗА ХОТЕЛ ОРФЕЙ:  0899991488 

ЗА ХОТЕЛ ГАРДЕНИЯ: 0882664255 

КРАЕН СРОК ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ПО ОБЯВЕНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ  

ДО 30 МАРТ 2023 Г. 
 

 

 


