От: Цветелина Петрова

До: Георги Георгиев
Фирма: Министерство на образованието и науката
Телефон: 02 9217 581
Е-mail: g.georgiev7@mon.bg
Дата: 02.10.2020г.

Специалист Маркетинг

Телефон: +359 2/ 963 03 21
Мобилен: +359 888/ 623 757
Е-mail: marketing@parkhotelmoskva.net

Уважаеми г-н Георгиев,
Във връзка с Вашето запитване за настаняване, за периода 06-08.11.2020 г., имаме удоволствието да Ви
представим следната оферта с преференциални условия и отстъпки:

НАСТАНЯВАНЕ
Стаи и
Апартаменти

Брой
гости

Разпределение
в стаите

Цени
рецепция

Цени с
отстъпка

единична стая

1

спалня / 2 отделни легла

99.00 лв. ВВ

60.00 лв. ВB

двойна стая

2

спалня / 2 отделни легла

130.00 лв. ВВ

82.00 лв. ВB

джуниър суит

1/2

2 легла, холна част

146.00 лв. ВВ

86.00 лв. ВВ

джуниър суит

3

2 легла +1 допълнително

171.00 лв. ВВ

105.00 лв. ВВ

В цената се включва: нощувка, закуска, застраховка, туристически данък и 9% ДДС.

Удобства в стаите и апартаментите
▪
▪
▪
▪
▪

висококачествен безплатен Wi-Fi интернет
климатична система с индивидуално регулиране
телефон с директно международно избиране
LCD телевизор
мини-бар с безплатна бутилка минерална вода

Допълнителни услуги
▪
▪
▪
▪
▪

пране и гладене
сейф на рецепция
рум-сервиз
обмяна валута
дом. любимци - 20 лв./1 ден

Открит паркинг
▪ паркинг – 2 лв/1 ч.
▪ за гости с лека кола - 8 лв.
▪ за гости с мини-бус - 15 лв.
▪ за гости с автобус - 20 лв.
за 1 нощувка от настаняването
до 12.00 ч. в деня на заминаване

* При ранно настаняване (преди 14:00 ч.) и късно освобождаване (след 12:00 ч.), се заплаща такса в размер на 50% от
стойността на нощувката.
Единична стая

Двойна стая

Панорама суит

Джуниър суит

Панорама суит

Джуниър суит

1

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

бизнес - център с офис оборудване и административно обслужване
безплатен Wi - fi интернет на територия на целия хотел
банкомат с видео-наблюдение във фоайето на хотела
медицински център „СПЕКТЪР“
салон за красота „MAHONI“
сейф на рецепцията на хотела
открит, платен паркинг до 80 места
трансфери по заявка / коли под наем
екскурзии

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
▪ Цените в офертата са валидни единствено за конкретното събитие и посочените параметри. При промяна
на първоначално заявените услуги, хотелът си запазва правото за актуализация по ценовата оферта.
▪ Офертата е валидна за клиента, подал писмено запитване.
▪ Резервация на стаи, конферентни зали, ресторанти и всички допълнителни услуги се извършва
единствено след писмено потвърждение от клиента по e-mail.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
▪ Двустранен договор на база потвърдените параметри се изготвя и подписва в два екземпляра за всяка от
двете страни.
▪ За гарантиране на резервациите се изисква внасяне до 80% авансово плащане от общата сума по
мероприятието, в брой или по банков път срещу издаден платежен документ до 7 дни преди началото на
събитието.
▪ Всички допълнителни услуги по време на събитието ще бъдат изравнени с анекс към подписания договор
след приключване на мероприятието. Доплащането за тях се извършва в деня на приключване на
мероприятието или до 3 дни след фактурирането на ползваните допълнителни услуги, в брой или по
банков път.
Банкова сметка: в лева при Общинска банка АД
Титуляр: ПАРК-ХОТЕЛ „МОСКВА” АД
IBAN- BG77SOMB91301053534401
BIC: SOMBBGSF
▪ Цените и условията изложени в офертата са строго конфиденциални и валидни до края нац 2020 г.
▪ Внасянето на всякакъв вид храна и напитки в хотела не се разрешава .
Екипът ни остава на разположение за всякакви въпроси и коментари по офертата и организацията на
Вашето събитие.

С уважение,
От: Цветелина Петрова
Специалист Маркетинг

Телефон: +359 2/ 963 03 21
Мобилен: +359 888 623 757
Е-mail: marketing@parkhotelmoskva.net
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