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HOTEL PARADISE BLUE 5 *
Tip masa: HB – Demipensiune

Categoria:

Localizare: Paradise Blue 5* este un hotel nou, situat in centrul statiunii, deschis in vara anului 2017.
Informatii hotel: receptie, lobby bar, pool bar, restaurant principal bufet, restaurant a-la-carte, bar la piscina, terasa, club de noapte, centru Spa cu
programe unice si inovatoare de tratament, piscina interioara, piscina exterioara cu vedere superba spre mare, piscina exterioara pentru copii cu atractii
acvatice, fitness, club pentru copii, Internet, sala de conferinta cu 500 locuri, Room service, spalatorie si calcatorie, Rent-a-car, birou de schimb valutar,
coafor, parcare subterana.
Servicii masa: Mic dejun sau demipensiune.
Servicii cazare: 233 de camere duble si apartamente cu 1 dormitor, repartizate pe 9 etaje, cu vedere la parc sau la mare. Toate camerele dispun de
design modern si elegant avand in dotare: TV cu ecran plat, cablu TV, seif, telefon, acces la internet, minibar, aer conditionat, grup sanitar propriu cu
cada de baie si cabina de dus, uscator de par si balcon.
Gratuit: plaja privata cu 2 sezlonguri si 1 umbrela pe camera.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: in duble – 2 adulti +2 copii/ 3 adulti +1 copil ( nu se accepta reclamatii ulterioare privind spatiul in camera)

1. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2018 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare). SEJUR
MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 7% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2018 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare). SEJUR
MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel PARADISE BLUE 5* - Demipensiune
Tarife in Euro/persoana/zi
Hotel Paradise Blue 5*

05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla deluxe park view

61,59

63,85

76,84

84,75

Dubla deluxe sea view

66,11

69,50

87,01

96,05

Single deluxe sea view

131,65

138,43

172,89

190,97

Dubla executive park view

67,24

70,63

82,49

99,44

Dubla executive sea view

74,02

76,28

94,92

105,66

Dubla deluxe swim-up pool view

70,63

75,15

93,79

110,18

Observatii:
- O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
- Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
- infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
- 1 copil (2 – 11.99 ani) in Dubla/ Studio/ Apartament cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
- 1 copil (2 – 11.99 ani) in camera Dubla cu 1 adult - se aplica tarif de Single
- 2 copii (2 – 11.99 ani) in camera Dubla cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single.
- 2 copii (2 – 11.99 ani) in Dubla cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
- 2 copii (2 – 11.99 ani) in Apartament/ Studio cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 50% reducere al doilea copil;
- al 3-lea adult in camera Dubla/ Apartament/ Studio - 20% reducere (pat suplimentar).
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HOTEL FLAMINGO GRAND 5 *
Tip masa: HB – Demipensiune

Categoria:

Localizare: Situat în centrul frumoasei staţiuni Albena, hotelul de 5 stele "Flamingo Grand" e o veritabilă bijuterie. Prin stilul şi arhitectura lui extrem
de moderne, hotelul creează o atmosferă plăcută şi relaxantă. Oaspeţii au la dispoziţie studiouri şi apartamente de lux. Este situat la 150 metri de plaja
special amenajată pentru oaspeţii hotelului.
Informatii hotel: Restaurant "à la carte" "Atrium", Restaurant principal "Essentials", Wine bar "Dionysius", VIP Lounge, Bar "Bailando", Lobby bar,
Club de noapte "Flamingo GRAND", plaja special amenajată pentru oaspeţii hotelului, SPA "Elements", piscină descoperită de mari dimensiuni cu
atracţii acvatice, bazin SPA interior, sală fitness, sală de squash, centru de congrese, centru de afaceri, internet café, mi nibar, room service, parcare
specială, parcare subterană (număr limitat de locuri), seif în fiecare cameră, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar, cafea şi ceai
zilnic în fiecare studio şi apartament (gratuit), TV cablu, TV suplimentar сontra cost. Wireless gratuit în hotel şi în zona piscinei descoperite.
Servicii masa:Mic dejun si Demipensiune.
Servicii cazare: Studiouri şi apartamente mobilate cu rafinament, dotate cu aer condiţionat, mini bucătărie, TV LCD şi televiziune prin cablu,
internet, seif, minibar, condiţii de pregătit ceai sau cafea, telefon cu legătură internaţională directă, fier de călcat, masă de călcat, sistem de încuiere,
baie cu duş şi cadă pentru hidromasaj, uscător de păr, telefon, sistem S.O.S., sistem muzical.
Facilitati copii: Club pentru copii, teren de joacă şi piscină pentru copii cu mini parc de distracţii acvatice.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, piscina interioara si piscina exterioara.
Contra cost: centrul SPA, excursii, sporturi acvatice, volei de plajă, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, tenis de masă, fitness, billiard.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in studio standard – 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti + 1 copil; in studio
deluxe – 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti + 1 copil; in studio executive – 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel FLAMINGO GRAND 5* - Demipensiune
Tarife in Euro/persoana/zi
Hotel Flamingo Grand 5*

05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Studio standard

52,55

60,46

71,19

80,23

Studio deluxe

59,33

62,72

80,23

85,88

Studio executive

63,85

67,24

85,88

91,53

Studio superior

63,85

68,37

85,88

93,79

Single standard

104,53

120,35

141,25

159,33

Single deluxe

118,09

124,87

159,33

170,63

Single executive

127,13

133,91

170,63

181,93

Single superior

127,13

136,17

170,63

186,45

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single.
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar).
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HOTEL KALIAKRA 4*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: Situat chiar pe plaja,.
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal cu terasă, lobby bar, snack bar, pool bar, lounge bar, internet café, internet în camere,
aprovizionarea zilnică a camerelor cu ceai şi cafea, o aprovizionare gratuită a minibarului pe sejur, seif gratuit în camere, servicii de spălătorie şi
călcătorie, masaj, rent a car, schimb valutar, business centru. Wireless gratuit în holul hotelului şi în lobby bar.
Servicii masa: All Inclusive Plus
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat, sunt amenajate confortabil şi cu gust. Dispun de baie cu duş, telefon, televizoare LDC,
televiziune prin cablu, minibar, seif şi posibilitate de acces la internet. Toate camerele au balcoane cu vedere spre mare.
Facilitati copii: Club pentru copii, teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii cu mini parc de distracţii acvatice. Copiii între 0 şi 12 ani
neîmpliniţi, cazaţi în cameră cu doi adulţi, beneficiază de gratuitate!
Sport si activitati:
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă.; piscina exterioara, tenis de masă, volei şi fotbal de plajă,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de divertisment: Program de sport şi de diver tisment pentru copii şi adulţi, ziua şi
seara, 7 zile din săptămână; show-uri serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate de echipe de animatori profesionişti.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, tenis de masă, fitness, biliard, Luna Park, bowling.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel KALIAKRA 4* - All inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla standard

41,25

58,76

79,67

89,27

Dubla superior

49,16

66,67

89,27

97,18

Single standard

53,68

81,93

127,69

142,38

Single superior

63,85

89,27

142,38

154,81

200

271,5

363,5

396

Hotel Kaliakra 4*

Apartament Standard cu 2 dormitoare – tarif
/unitate (max. 4 adulti + 1 copil)

Observatii:
-

-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
infantul (0 -1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar).
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HOTEL ARABELLA BEACH 4*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: Hotel "Arabella Beach" este situat pe plaja.
Informatii hotel: Piscină descoperita, restaurant principal , snack bar, lobby bar , club internet, minibar, salon de coafură , masaj, seif în fiecare
cameră, servicii de spălătorie şi călcătorie , rent a car, schimb valutar. Internet în holul hotelului.
Servicii masa: All Inclusive.
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat şi sunt amenajate confortabil. Fiecare cameră dispune de telefon, TV şi televiziune prin
cablu, baie cu duş, balcon.
Facilitati copii: Piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă. Piscina exterioara, tenis de masă, volei şi fotbal de plajă,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table; plimbare gratuita cu hidrobicicleta - 30 de minute - o dată pe sejur. Wireless gratuit în holul
hotelului şi în lobby bar. Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 7 zile din săptămână; show-uri serale, discotecă pentru
copii şi scenete prezentate de echipe de animatori profesionişti.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, Luna Park, bowling.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel ARABELLA BEACH 4* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla

31,08

43,51

61,02

67,80

Single

40,12

55,94

79,10

88,14

Hotel Arabella Beach 4*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
infantul (0 - 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
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HOTEL MALIBU 4*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: În zona centrală a complexului, aproape de numeroasele magazine, restaurante, baruri şi alte puncte de atracţie, la 100 m de plajă.
Amplasarea perfectă a hotelului "Malibu", între principala alee comercială a complexului Albena şi frumoasa fâşie de plajă,
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal, lobby bar, pool bar , internet café, minibar, masaj , inchiriere seif la recepţie , servicii de
spălătorie/ călcătorie, rent a car, schimb valutar, internet în camere, în holul hotelului , în lobby bar şi în zona piscinei.
Servicii masa: All Inclusive
Servicii cazare: Camerele au aer condiţionat şi sunt amenajate confortabil. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune prin cablu ,
acces la internet /contra cost/, canapea şi balcon.
Facilitati copii: Piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, petanque, mini golf, volei de plajă, baschet,
fotbal de plajă, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Programul de divertisment este în întregime în limba franceză. Program de
sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara - 7 zile pe săptămână; show-uri serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate de o
echipă de animatori profesionişti.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel MALIBU 4* - All inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla

31,08

42,94

57,07

67,80

Single

40,12

55,94

74,58

88,14

Hotel Malibu 4*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
infantul (0 - 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar).

6

HOTEL GERGANA 4 *
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: Hotel Gergana este situat chiar pe fâşia de plajă şi e înconjurat de rezervaţia naturală Baltata, cunoscută pentru pădurile ei de longoz, cu
vegetaţie de tip tropical, populate cu specii rare de păsări.. Hotelul a fost complet renovat în 2008.
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal, lobby bar, pool bar, terasă exotică cu vedere spre parcul natural "Baltata", inter net café,
internet în camere, minibar, salon de coafură, fitness, masaj, magazin, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar. Internet în holul
hotelului şi în lobby bar.
Servicii masa: All Inclusive.
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat şi sunt amenajate modern. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune
prin cablu, acces la internet (contra cost), balcon cu vedere spre mare sau spre parc.
Facilitati copii: Colţul copiilor, teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă. Piscina exterioara, tenis de masă, volei de plajă, baschet,
fotbal de plajă, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table, plimbare gratuita cu hidrobicicleta - 30 de minute - o dată pe sejur. Program
de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 6 zile din săptămână; show-programe serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate
de echipe de animatori profesionişti.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel GERGANA 4* - All inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla park view

33,90

48,59

64,41

79,67

Dubla sea side view

37,86

50,85

66,11

81,93

Dubla sea view

38,99

51,98

68,37

83,62

Single park view

44,07

62,72

83,62

103,40

Single sea side view

49,16

66,11

85,88

106,22

Single sea view

50,29

67,24

88,14

108,48

Hotel Gergana 4*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL LAGUNA BEACH 4*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: Hotel "Laguna Beach" este situat chiar pe malul mării, în centrul complexului Albena, fiind înconjurat de zone de parc şi grădini frumos
amenajate. El formează un superb complex arhitectural cu hotelurile "Laguna Mare" şi "Laguna Garden", cu care se învecinează. Clădirea de şapte
etaje a hotelului "Laguna Beach"păstrează arhitectura în trepte, caracteristică pentru întregul complex Albena, ceea ce face posibil ca majoritatea
camerelor să aibă vedere la mare.
Informatii hotel: Piscină descoperită, piscină acoperită, restaurant principal, lobby bar, jacuzzi, masaj, sauna, internet café, minibar, închiriere seif şi
frigider, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar. Hotelul dispune de sală de conferinţe. Internet în holul hotelului, în restaurant şi
în zona piscinei.
Servicii masa: All Inclusive.
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat şi sunt amenajate confortabil. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV şi
televiziune prin cablu, minibar şi balcon.
Facilitati copii: Club pentru copii în limba rusă, teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii cu mini parc de distracţii acvatice.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, : tenis de masă, volei de plajă, baschet , fotbal de plajă,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 6 zile din
săptămână; show-uri serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate de o echipă de animatori profesionişti.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, Luna Park, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel LAGUNA BEACH 4* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla

33,90

48,59

64,41

79,67

Single

44,07

62,72

83,62

103,40

Hotel Laguna Beach 4*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL LAGUNA GARDEN 4*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: Hotel Laguna Garden din complexul "Laguna" este situat în partea centrală a staţiunii Albena, în imediata veci nătate a principalei alei
comerciale, cu numeroasele ei magazine de suveniruri şi studiouri fotografice de amuzament, baruri şi restaurante tematice. Î n 2002, Laguna Garden a
fost distins cu prestigiosul premiu "Primo-Award", acordat de Neckermann.
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal, lobby bar, snack bar, café cofetărie, sală de conferinţe, internet café, minibar, închiriere seif
şi frigider, masaj, salon de coafură, manichiură şi pedichiură, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar. Internet în holul hotelului.
Servicii masa: All Inclusive - Restaurant principal: mic dejun, prânz, cină şi gustare între mese. Serate tematice: bulgară naţională, bulgară regională,
cu specific marin, italiană. Bufete tematice: brânzeturi speciale, mezeluri fine, delicatese din peşte marinat şi afumat. Băuturi: Băuturi alcoolice şi nonalcoolice bulgăreşti, vin bulgăresc, bere bulgărească, sucuri, băuturi carbogazoase, apă minerală, cafea. Notă: băuturile alcoolice de import, cafeaua
expreso, cocktailurile, produsele de tutungerie şi produsele zaharoase preambalate sunt contra cost. După ora 23.00, toate băuturile sunt contra cost.
Servicii cazare: Camerele au aer condiţionat şi sunt amenajate confortabil. Dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune prin cablu, minibar şi
balcon.
Facilitati copii: Club pentru copii şi piscină pentru copii cu mini parc de distracţii acvatice
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, : tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal de plajă,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 6 zile din
săptămână; show-uri serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate de o echipă de animatori profesionişti.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, Luna Park, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel LAGUNA GARDEN 4* - All inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla

31,64

42,38

57,07

68,37

Single

41,25

54,81

74,02

88,14

Hotel Laguna Garden 4*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL LAGUNA MARE 4*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: Hotel "Laguna Mare", remarcabil prin arhitectura sa în nenumărate trepte, oferă oaspeţilor o vacanţă de vară u nică. Porţiunile întinse de
parc care îl îmbrăţişează din toate direcţiile creează o atmosferă de calm, care alungă stresul şi ne face să uităm de ritmul cotidian accelerat din marile
oraşe. Hotelul se află la numai 100 de metri de plajă şi de aleea comercială centrală. La 150 de metri de hotel se află şi centrul medical "Medica", în
hotel "Dobrudja". În 2002, Laguna Mare a fost distins cu prestigiosul premiu "Primo-Award", acordat de Neckermann.
Informatii hotel: Piscină descoperită (Laguna Garden), restaurant principal (Laguna Garden), lobby bar, masaj, club internet, minibar, inchiriere seif
şi frigider , servicii de spălătorie şi călcătorie , rent a car, schimb valutar, internet în holul hotelului, în restaurant şi în zona piscinei.
Servicii masa: All Inclusive
Servicii cazare: Camerele au aer condiţionat şi sunt amenajate confortabil. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune prin cablu,
minibar şi balcon.
Facilitati copii: Club pentru copii şi piscină pentru copii cu mini parc de distracţii acvatice (în hotel "Laguna Garden").
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, : tenis de masă, volei de plajă, baschet , fotbal de plajă,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 6 zile din
săptămână; show-uri serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate de o echipă de animatori profesionişti.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, Luna Park, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel LAGUNA MARE 4* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla

30,51

41,81

54,24

66,67

Single

39,55

54,24

70,06

86,45

Hotel Laguna Mare 4*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL SLAVUNA 3*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: Hotel "Slavuna" este situat chiar pe ţărmul mării şi se învecinează cu rezervaţia naturală unică în ţară, "Baltata". Hotelul oferă o atmosferă
calmă şi confortabilă - garanţia un unui concediu plăcut. Hotelul a fost renovat complet în 2008.
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal (în hotel Mura), lobby bar, pool bar "Gergana", internet café, internet în camere, minibar,
masaj, închiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar, seif în ca mere. Internet în holul hotelului şi în lobby bar.
Servicii masa: All Inclusive - Restaurant principal - în hotel "Mura": mic dejun, prânz şi cină. Micilor noşti oaspeţi le oferim şi ceva de ronţăit la
bufetul special pentru copii, la prânz şi cină. Serate tematice: bulgară naţională, bulgară regională, cu specific marin, italiană. Bufete tematice:
brânzeturi speciale, mezeluri fine, delicatese din peşte marinat şi afumat. Snack bar Mura: pizza, salate, fructe, îngheţată. Băuturi: Băuturi alcoolice şi
non-alcoolice bulgăreşti, vin bulgăresc, bere bulgărească, sucuri, băuturi carbogazoase, apă minerală, cafea. Notă: băuturile alcoolice de import,
cafeaua expreso, cocktailurile. După ora 23:00, toate băuturile sunt contra cost.
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat şi sunt amenajate modern. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune
prin cablu, acces la internet (contra cost), balcon. Toate camerele şi apartamentele sunt cu vedere spre mare.
Facilitati copii: Colţul copiilor, teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă. tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal de plajă,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table.Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 7 zile din săptămână;
show-uri serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate de echipe de animatori profesionişti,
6 zile din săptămână la piscina "Gergana".
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, Luna Park, bowling.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel SLAVUNA 3* - All inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla

31,64

44,64

60,46

69,50

Single

41,25

58,20

77,97

89,27

Hotel Slavuna 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL MURA 3*
Tip masa: AI – All Inclusive

Categoria:

Localizare: Hotel "Mura" este situat chiar pe plajă şi se învecinează cu rezervaţia naturală "Baltata".
Informatii hotel: Piscină descoperită, piscina acoperita, restaurant principal, lobby bar, pool bar Gergana, jacuzzi, club internet, minibar, masaj,
magazin, închiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar. Internet în holul hotelului şi în lobby bar.
Servicii masa: All Inclusive - Restaurant principal: mic dejun, prânz şi cină. Micilor noşti oaspeţi le oferim şi ceva de ronţăit la bufetul special pentru
copii, la prânz şi cină. Serate tematice: bulgară naţională, bulgară regională, cu specific marin, italiană. Bufete tematice: brânzeturi speciale, mezeluri
fine, delicatese din peşte marinat şi afumat. Snack bar în zona piscinei: pizza, salate, fructe, îngheţată. Băuturi: Băuturi alcoolice şi non-alcoolice
bulgăreşti, vin bulgăresc, bere bulgărească, sucuri, băuturi carbogazoase, apă minerală, cafea. Notă: băuturile alcoolice de import, cafeaua expreso,
cocktailurile, chipsurile sunt contra cost. După ora 23.00, toate băuturile sunt contra cost.
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat şi sunt amenajate modern. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune
prin cablu, balcon cu vedere spre mare sau spre parc
Facilitati copii: Colţul copiilor, teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal de plajă,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table.Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 7 zile din săptămână ;
show-uri serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate de echipe de animatori profesionişti, 6 zile din săptămână la pisci na "Gergana".
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, Luna Park, bowling.
Animalele de companie sunt acceptate contra cost, la cerere.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil sau 3 adulti.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel MURA 3* - All inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla sea view

30,51

41,81

54,24

66,67

Dubla parkview

28,25

39,55

53,11

62,15

Single sea view

39,55

54,24

70,06

86,45

Single park view

36,73

51,42

68,93

80,23

Hotel Mura 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL PRIMASOL RALITSA SUPERIOR & SUPERIOR GARDEN 3*
Categoria:

Tip masa: AIP - All Inclusive Plus – Intrare Aqua Park inclusa in tarif

Localizare: Fostul Hotel Ralitsa Superior (cladirea principala si Sectorul K), este situat in zona parcului, la 800 m de plajă. Oaspeţii
hotelului au la dispoziţie linia gratuită de autobuz spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, între 9:30 h şi 17:30 h. În 2006, hotelul a fost
distins cu premiul Holiday Check la categoria cele mai bune 100 hoteluri din lume.
Facilitati: Piscină descoperita, piscină acoperita, restaurant principal şi restaurant "à la carte", lobby bar, snack bar, restaurant Rai (pe plajă),
internet café, sală de conferinţe, seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, jocuri electronice, salon de coafură, manichiură şi
pedichiură, magazin, rent a car, schimb valutar. Internet gratuit în holul hotelului şi în lobby bar.
Servicii masa: All Inclusive Plus
Facilitati copii: Club pentru copii şi teren de joacă pentru copii, piscină acoperită pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Tenis de câmp - 1 oră gratuit pe cameră/ sejur, în timpul zilei, WI-Fi gratuit în
holul hotelului şi în lobby bar. Program de sport şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, 6 zile din săptă mână; discotecă
pentru copii şi scenete prezentate de o echipa de animatori bine pregatita.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe,
plimbări cu trăsura, Luna Park, bowling, petanque. Tenis de câmp - seara (cu iluminare).
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Primasol Ralitsa Superior Garden este o cladire secundara, aflata langa corpul principal. Oaspetii cazati aici beneficiaza de toate
facilitatile (restaurant, piscina, sezlonguri, animatie etc.) ale Hotelului Primasol Ralitsa Superior 3*.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel PRIMASOL RALITSA SUPERIOR & SUPERIOR GARDEN 3* - All inclusive plus
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla Ralitsa Superior

35,60

49,16

60,46

68,93

Dubla Ralitsa Superior Garden

30,51

42,94

57,07

61,02

Single Ralitsa Superior

45,77

63,85

78,54

88,14

Single Ralitsa Superior Garden

39,55

55,94

74,02

76,84

Hotel Primasol Ralitsa Superior & Superior Garden 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL PRIMSASOL RALITSA AQUA CLUB 4*
Categoria:

Tip masa: AIP – All Inclusive Plus – Intrare Aqua Park inclusa in tarif

Localizare: Fostul Hotel Ralitsa Standard este situat langa noul Aqua Park din Albena, la 950 m de plajă, magazine, localuri şi alte divertismente.
Oaspeţii hotelului au la dispoziţie linia gratuită de autobuz (shuttle bus service) spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, între 9:30 h şi 17:30 h.
Facilitati: Piscină exterioara, piscină interioara, restaurant, bistro "Ralitsa", restaurant à la carte "Ralitsa Superior", restaurant Rai (pe plajă), lobby
bar, pool bar, snack bar, internet café, salon de coafură, manichiură şi pedichiură, închiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a
car, schimb valutar. Internet gratuit în holul hotelului şi în lobby bar.
Servicii masa: All Inclusive Plus
Camere: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat, sunt amenajate modern, sunt dotate cu baie cu duş, telefon, televiziune prin cablu. Toate
camerele au balcon.
Facilitati copii: Club pentru copii şi teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Sport si activitati:
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal, gimnastică
aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Tenis de câmp - 1 oră gratuit pe cameră/ sejur, în timpul zilei, WI-Fi gratuit în holul hotelului şi în
lobby bar. Program de sport şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, 6 zile din săptămână; discotecă pentru copii şi scenete prezentate
de o echipa de animatori bine pregatita.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări
cu trăsura, Luna Park, bowling, petanque. Tenis de câmp - seara (cu iluminare).
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel PRIMASOL RALITSA AQUA CLUB 4* - All inclusive plus
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla

35,60

49,16

62,15

71,19

Single

45,77

63,85

80,23

92,66

Hotel Primasol Ralitsa Aqua Club 4*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL BORYANA 3*
Tip masa: AI – All Inclusive

Categoria:

Localizare: Hotel "Boryana" se află chiar pe malul mării. Puteţi avea un concediu fără egal în imediata vecinătate a frumoasei rezervaţii naturale
"Baltata". Atmosfera plăcută din hotel, alături de bogata ofertă All inclusive şi politeţea în prestarea serviciilor garantează o vacanţă de vară perfectă
la Albena.
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal , lobby bar, snack bar , pool bar , masaj , club internet, minibar, inchiriere seif la recepţie ,
magazin, salon de coafură, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar, internet în holul hotelului, pe terasa restaurantului şi pe plaja
din faţa hotelului.
Servicii masa: All Inclusive
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat şi sunt amenajate modern. Camerele dispun de baie cu duş sau cadă, telefon, TV şi
televiziune prin cablu, acces la internet /în unele camere contra cost/, balcon, vedere spre mare sau spre parc.
Facilitati copii: Piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal de plajă,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara - 6 zile pe săptămână
ziua şi de 3 ori seara.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel BORYANA 3* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla sea view

30,51

44,64

60,46

69,50

Dubla park view

29,38

42,38

54,81

65,54

Single sea view

39,55

58,20

77,97

90,40

Single park view

37,86

54,81

71,19

84,75

Hotel Boryana 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL ELITSA 3*
Tip masa: AI – All Inclusive

Categoria:

Localizare: Pe faleză, în imediata vecinătate a rezervaţiei naturale "Baltata". Datorită arhitecturii emblematice pentru întregul complex Albena şi
situării sale inspirate, hotel "Elitsa" a devenit locul preferat de odihnă pentru mulţi iubitori ai concediilor la mare. Natura neatinsă din rezervaţia
naturală "Baltata", aflată în apropiere, este un izvor inegalabil de energie.
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal , lobby bar, snack bar , pool bar , masaj, internet café, inchiriere seif la recepţie , servicii de
spălătorie şi călcătorie , rent a car, schimb valutar. Internet în holul hotelului, pe terasa restaurantului şi pe plaja din faţa hotelului.
Servicii masa: All Inclusive - Restaurant principal: mic dejun, prânz şi cină. Micilor noşti oaspeţi le oferim şi ceva de ronţăit la bufetul special pentru
copii, la prânz şi cină. Serate tematice: bulgară naţională, bulgară regională, cu specific marin, italiană. Snack bar: pizza, salate, fructe, dulciuri,
îngheţată. Băuturi: Băuturi alcoolice şi non-alcoolice bulgăreşti, vin bulgăresc, bere bulgărească, sucuri, băuturi carbogazoase, apă minerală, cafea.
Notă: băuturile alcoolice de import, cafeaua expreso, cocktailurile, produsele de tutungerie şi produsele zaharoase preambalate sunt contra cost. După
ora 23:00, toate băuturile sunt contra cost.
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat şi sunt amenajate modern. Camerele dispun de baie cu duş sau cadă, telefon, TV şi
televiziune prin cablu, acces la internet /contra cost/, balcon, vedere spre mare sau spre parc.
Facilitati copii: Teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal de plajă,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara - 6 zile pe săptămână
ziua şi de 3 ori seara.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel ELITSA 3* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla sea view

25,99

36,73

49,72

56,50

Dubla park view

24,86

32,77

45,20

51,98

Single sea view

33,34

47,46

64,41

73,45

Single park view

32,21

42,38

58,76

67,24

Hotel Elitsa 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL NONA 3*
Tip masa: AI – All Inclusive

Categoria:

Localizare: Situat chiar pe malul mării, hotel "Nona" e o alegere minunată pentru cei ce vor să fie cât mai aproape de mângâierea mării albastre.
Hotelul se află şi în imediata apropiere a rezervaţiei naturale "Baltata", bine cunoscută pentru frumuseţile sale naturale remarcabile.
Informatii hotel: Piscină descoperită Elitsa, restaurant principal, snack bar Elitsa, pool bar Elitsa, masaj , club internet, minibar, inchiriere seif la
recepţie, magazin, servicii de spălătorie şi călcătorie , rent a car, schimb valutar, internet în holul hotelului, pe terasa restaurantului şi pe plaja din faţa
hotelului.
Servicii masa: All Inclusive - Restaurant principal: mic dejun, prânz şi cină. Micilor noşti oaspeţi le oferim şi ceva de ronţăit la bufetul special pentru
copii, la prânz şi cină. Serate tematice: bulgară naţională, bulgară regională, cu specific marin, italiană. Snack bar: pizza, salate, fructe, dulciuri,
îngheţată. Băuturi: Băuturi alcoolice şi non-alcoolice bulgăreşti, vin bulgăresc, bere bulgărească, sucuri, băuturi carbogazoase, apă minerală, cafea.
Notă: băuturile alcoolice de import, cafeaua expreso, cocktailurile, produsele de tutungerie şi produsele zaharoase preambalate sunt contra cost. După
ora 23:00, toate băuturile sunt contra cost.
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat şi sunt amenajate modern. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune
prin cablu, acces la internet /contra cost/, balco, vedere spre mare sau spre parc.
Facilitati copii: Teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal de plajă,
gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara - 6 zile pe săptămână
ziua şi de 3 ori seara.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil..

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel NONA 3* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla sea view

29,95

40,12

56,50

67,80

Dubla park view

28,25

37,86

51,98

62,72

Single sea view

38,99

51,98

73,45

88,14

Single park view

36,73

49,16

67,24

81,36

Hotel Nona 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL SANDY BEACH 3*
Categoria:

Tip masa: AI – All inclusive

Localizare: La 100 m de plajă şi de zona centrală a complexului Albena. Camerele confortabile şi serviciile ireproşabile sunt garanţia unui sejur
desăvârşit. RENOVAT 2011
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal, lobby bar, pool bar, masaj, internet café, sală de animaţie, servicii de spălătorie şi
călcătorie, rent a car, schimb valutar, închiriere seif la recepţie. Internet în holul hotelului.
Servicii masa: All Inclusive - Oaspeţii cazaţi în regim all inclusive beneficiază de trei mese principale pe zi, cu băuturi gratuite. Categoria băuturi
include bere, vin, băuturi răcoritoare şi apă minerală, în timpul meselor şi servite la baruri. Mic dejun (07:30 - 10:00 h) - bufet suedez. Băuturi gratuite
- apă minerală, sucuri, băuturi răcoritoare carbogazoase, cafea, ceai. Prânz (12:00 - 14:00 h) - bufet suedez, bucătărie inter-naţională. Băuturi gratuite apă minerală, sucuri, băuturi răcoritoare carbogazoase, bere bulgărească la halbă, vin bulgăresc la pahar (alb, rosé, roşu), cafea, ceai. Îngheţată gratuită.
Cină (18:30 - 21:00 h) - bufet suedez, bucătărie interna-ţională. Băuturi gratuite - apă minerală, sucuri, băuturi răcoritoare carbogazoase, bere
bulgărească la halbă, vin bulgăresc la pahar (alb, rosé, roşu), cafea, ceai. Îngheţată gratuită. Lobby bar (10:00 - 23:00 h). Băuturi gratuite - apă
minerală, sucuri, băuturi răcoritoare carbogazoase, bere bulgărească la halbă, vin bulgăresc la pahar, cafea, expreso, ceai. Băuturi alcoolice bulgăreşti votcă, gin, rom, brandy, 2 feluri de rachiu, mastică, mentă, lichioruri. Pool bar (11:00 - 22:00 h).
Servicii cazare: Camerele au aer condiţionat şi sunt amenajate modern şi confortabil. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune prin
cablu. Toate camerele au balcon.
Facilitati copii: Club pentru copii, teren de joacă şi piscină pentru copii. Program cu animatori pentru copii, Colţul copiilor şi grădiniţă pentru copii;
Program sportiv cu animatori;
Gratuit: tenis de masă, petanque, mini golf, volei de plajă, baschet, fotbal de plajă, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table.
Programul de divertisment este în întregime în limba franceză. Special pentru oaspeţii hotelului oferim un bogat program cu a nimatori în limbile:
bulgară, engleză, română, germană şi rusă - 7 zile din săptămână.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling, petanque.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel SANDY BEACH 3* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla standard

31,08

42,94

56,50

68,93

Dubla superior

33,90

46,33

63,28

75,15

Single standard

40,12

55,94

73,45

89,27

Single superior

44,07

60,46

81,93

97,18

Hotel Sandy Beach 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL KALIOPA 3*
Categoria:

Tip masa: BB – Mic dejun

Localizare: Pe faleză, în apropierea părţii centrale a complexului Albena. În hotel "Kaliopa", aflat chiar pe malul mării, veţi simţi adierea proaspătă a
brizei marine. Sub razele mângâietoare ale soarelui strălucitor, vă puteţi bucura din plin de o vacanţă de vară lipsită de griji.
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant “à la carte” Kaliopa, rRestaurant Amelia - mic dejun, cina, lobby bar, pool bar, masaj , internet café,
minibar, servicii de spălătorie şi călcătorie, inchiriere seif la recepţie , rent a car, schimb valutar , inchiriere seif la recepţie, internet în holul hotelului şi
în restaurant.
Servicii masa: Demipensiune.
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele au aer condiţionat şi sunt amenajate modern şi confortabil. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV şi
televiziune prin cablu. Toate camerele au balcon.
Facilitati copii: Teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă piscina exterioara..
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2019 si achitate integral pana la data de
31.03.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel KALIOPA 3* - Mic dejun
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-08.07
20.08-06.09

09.07-19.08

Dubla

23,73

31,08

39,55

45,20

Single

30,51

41,81

50,85

58,76

Hotel Kaliopa 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL ORHIDEEA 3*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: În zona parcului, la 500 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de atracţie. Oaspeţii hotelului au la dispoziţie linia gratuită de
autobuz spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, între 9:30 h şi 17:30 h. Complexul Orhideea este situat în frumoasa zonă de parc a staţiunii
Albena. De pe dealul pe care se află hotelul se deschide o privelişte inegalabilă. Atmosfera calmă de aici este alegerea perfectă pentru toţi cei ce simt
nevoia de odihnă departe de zgomotul şi ritmul alert al vieţii citadine cotidiene
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal cu terasă şi cu o vedere inegalabilă spre mare, lobby bar, pool bar, ice bar, masaj, internet
café, închiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar, aer condiţionat în tot hotelul. Internet în holul hotelului.
Servicii masa: All Inclusive
Servicii cazare: Camerele au aer condiţionat şi sunt amenajate modern. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, televiziune prin cablu, recamier şi
masă. Apartamentele au baie cu cadă. Toate camerele şi apartamentele au balcoane.
Facilitati copii: Club pentru copii, teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, petanque, mini golf, volei de plajă, baschet,
fotbal de plajă, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 6 zile
din săptămână; show-uri serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate de o echipă de animatori profesionişti.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2019 si achitate integral pana la data de
31.03.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel ORHIDEEA 3* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-08.07
20.08-06.09

09.07-19.08

Dubla

25,99

34,47

44,07

48,59

Single

33,34

44,64

57,07

63,28

Hotel Orhideea 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL MAGNOLIA 3*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: Hotelul este situat in zona parcului, la 750 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de atracţie. Oaspeţii hotelului au la dispoziţie
shuttle bus spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, între 9:30 h şi 17:00 h.
Informatii hotel: Hotelul are 2 corpuri Magnolia Standard si Magnolia Lux (renovat), piscină descoperită cu tobogan, restaurant principal, barbeque,
lobby bar, snack bar, pool bar, masaj, internet café, inchiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar, internet în
holul hotelului.
Servicii masa: All Inclusive
Servicii cazare: Hotelul are camere duble standard, camere duble lux, family rooms, toate fiind amenajate modern şi confortabil, dispun de baie cu
duş, telefon, TV şi televiziune prin cablu, balcon. Toate camerele sunt cu balcon.
Facilitati copii: Teren de joacă pentru copii şi meniu pentru copii.
Gratuit: piscina exterioara, tenis de masă, darts, şah, table, volei, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, program de sport şi de divertisment
(pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, 6 zile din săptămână, utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, bowling, biliard.
Se accepta animale de companie contra cost insa se asteapta confirmarea de la hotel.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii;in camera dubla standard – 2 adulti + 1 copil; in dubla lux – 2 adulti + 2
copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2019 si achitate integral pana la data de
31.03.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel MAGNOLIA 3* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-08.07
20.08-06.09

09.07-19.08

Dubla standard

24,86

30,51

40,68

46,33

Dubla lux

25,99

34,47

44,07

48,59

Single standard

32,21

39,55

52,55

59,89

Single lux

33,34

44,64

57,07

63,28

Hotel Magnolia 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL VITA PARK 3*
Categoria:

Tip masa: AI –All Inclusive Plus–Intrare Aqua Park inclusa in tarif

Localizare: În zona parcului, la 900 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de atracţie.
Informatii hotel: Piscină descoperită, piscină acoperită (în hotelul învecinat Ralitsa),
restaurant principal, Crama Ralitsa, restaurant “à la carte”
Ralitsa Superior, lobby bar, pool bar, snack bar, bar Havana (pe plajă), salon de coafură, manichiură şi pedichiură, masaj, internet café, rent a car,
schimb valutar, închiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, sală de conferinţe, aer condiţionat în tot hotelul. Internet gratuit în holul
hotelului.
Servicii masa: All Inclusive Plus.
Servicii cazare: Camerele au aer condiţionat şi sunt amenajate cu tot confortul. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune prin cablu,
balcon. Se poate închiria frigider.
Facilitati copii: Club pentru copii, 3 terenuri de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal, gimnastică
aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. *Tenis de câmp - 1 oră gratuit pe cameră/ sejur, în timpul zilei, WI-Fi gratuit în holul hotelului şi în
lobby bar. Program de sport şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, 6 zile din săptămână; discotecă pentru copii şi scenete prezentate de
o echipa de animatori bine pregatita.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, bowling, petanque. Tenis de câmp - seara
(cu iluminare).
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel VITA PARK 3* - All inclusive Plus
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla

29,38

39,55

51,42

55,37

Single

37,86

51,42

66,67

74,58

Hotel Vita Park 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL .COM 3*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: În zona parcului, la 900 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de atracţie. Oaspeţii hotelului au la dispoziţie linia gratuită de
autobuz spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, între 9:30 h şi 17:00 h. Hotel. Com este situat în zona pitorească a parcului staţiunii Albena şi
oferă multe distracţii pentru orice vârstă.
Informatii hotel: Piscină descoperită cu tobogan pentru copii, restaurant principal cu terasă, lobby bar, snack bar, bar Havana (pe plajă), discotecă
proprie, sală fitness cu aer condiţionat, teren de volei, internet café, închiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb
valutar. Internet gratuit în holul hotelului, lobby bar şi în zona piscinei.
Servicii masa: All Inclusive
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele sunt amenajate modern, dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune prin cablu. Toate camerele sunt
cu balcon.
Facilitati copii: Teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, petanque, mini golf, volei de plajă, baschet,
fotbal de plajă, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, 6
zile din săptămână. Seara - discotecă. WI-Fi gratuit în holul hotelului, în lobby bar şi în zona piscinei.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2019 si achitate integral pana la data de
31.03.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel .COM 3* - All inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-08.07
20.08-06.09

09.07-19.08

Dubla

25,99

34,47

44,07

48,59

Single

33,34

44,64

57,07

63,28

Hotel .Com 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL PANORAMA 2*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: În zona parcului, la 600 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de atracţie. Oaspeţii hotelului au la dispoziţie linia gratuită de
autobuz spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, între 9:30 h şi 17:00 h. Atmosferă plăcută şi confort, combinate cu linişte şi calm. Multe distracţii
şi emoţii estivale, care vă vor rămâne în amintire din concediu. Dacă toate acestea coincid cu imaginea dumneavoastră asupra concediului la mare,
atunci hotel Panorama e locul pe care îl căutaţi. Hotelul a fost complet renovat în 2008.
Informatii hotel: Piscină descoperită (hotel Kompas), restaurant principal (hotel Kompas), ;obby bar, snack bar, internet café, inchiriere seif în
camere, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar, internet gratuit în holul hotelului.
Servicii masa: All Inclusive.
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele sunt amenajate modern şi confortabil, dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune prin cablu. Toate
camerele sunt cu balcon.
Facilitati copii: Teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, petanque, mini golf, volei de plajă, baschet,
fotbal de plajă, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, de 6
ori pe săptămână ziua şi de 3 ori seara. Internet gratuit în holul hotelului.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări
cu trăsura, Luna Park, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2019 si achitate integral pana la data de
31.03.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel PANORAMA 2* - All inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-08.07
20.08-06.09

09.07-19.08

Dubla

24,86

31,08

37,86

41,81

Single

32,21

40,12

49,16

54,24

Hotel Panorama 2*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL KOMPAS 3*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: În zona parcului, la 500 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de atracţie. Oaspeţii hotelului au la dispoziţie linia gratuită de
autobuz spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, între 9:30 h şi 17:00 h. Înconjurat de splendide zone de parc şi grădini cu flori, hotel "Kompas"
vă oferă o stare de calm şi confort, alături de servicii impecabile şi o atmosferă caldă. Este un loc ideal de odihnă pentru cuplurile care preferă
singurătatea în doi şi pentru familiile cu copii. Hotelul a fost complet renovat în 2008
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal, lobby bar, snack bar, internet café, inchiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi
călcătorie, rent a car, schimb valutar , internet gratuit în holul hotelului.
Servicii masa: All Inclusive.
Servicii cazare: Camerele sunt amenajate modern şi confortabil, dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune prin cablu. Toate camerele sunt cu
balcon.
Facilitati copii: Teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, petanque, mini golf, volei de plajă, baschet,
fotbal de plajă, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, de 6
ori pe săptămână ziua şi de 3 ori seara. Internet gratuit în holul hotelului.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, Luna Park, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2019 si achitate integral pana la data de
31.03.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel KOMPAS 3* - All inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-08.07
20.08-06.09

09.07-19.08

Dubla

24,86

30,51

37,86

41,81

Single

32,21

40,12

49,16

54,24

Hotel Kompas 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL DOBRUDJA 3*
Tip masa: HB – Demipensiune

Categoria:

Localizare: În zona centrală, la 150 m de plajă. Cel mai înalt hotel din Albena - "Dobrudja" este, fără îndoială, unul din simbolurile litoralului bulgar.
Posibilitatea practicării turismului de congrese face din hotel un loc preferat pentru desfăşurarea multor evenimente interesante. Albena este singura
staţiune din Bulgaria care dispune de un centru de hemodializă - parte a centrului de balneologie "Medica" din hotelul "Dobrudja".
Informatii hotel: Piscină descoperită, piscină acoperită, restaurant principal, restaurantul panoramic "Ciel Bleu", café-bar "Panorama", lobby bar,
centru SPA medical, sală fitness, servicii de spălătorie şi călcătorie, minibar, internet café, magazine, garaj subteran, rent a car, schimb valutar. Sala
conferinte - Sala "Atlantic" - 250 locuri cu diferite posibilitati de amenajare, precum şi cu opţiunea pentru traducere în timp real în 5 limbi.
Servicii masa: Demipensiune.
Servicii cazare: Camerele şi apartamentele sunt mobilate confortabil, dispun de TV şi televiziune prin cablu, baie cu cadă, minibar, telefon.*O parte
din camere au balcoane sau aer condiţionat.
Facilitati copii: Piscină acoperită pentru copii.
Gratuit: tenis de masă , piscina exterioara.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2019 si achitate integral pana la data de
31.03.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel DOBRUDJA 3* - Demipensiune
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-08.07
20.08-06.09

09.07-19.08

Dubla cu balcon

21,47

24,86

28,25

30,51

Dubla fara balcon

19,21

20,91

25,99

28,25

Single cu balcon

27,69

32,21

36,16

39,55

Single fara balcon

24,86

27,12

33,45

36,16

Hotel Dobrudja 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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HOTEL AMELIA 3*
Tip masa: BB – Mic dejun/ HB – Demipensiune

Categoria:

Localizare: În partea centrală a staţiunii Albena, la 100 m de plajă. Hotelul este situat în partea centrală a staţiunii Albena, aproape de artera
comercială şi la circa 100 m de faleză. În raionul vecinătatea hotelului "Amelia" sunt multe localuri cu bucătărie bulgărească şi internaţională.
Informatii hotel: Restaurant adiacent hotelului, lobby bar, închiriere seif la recepţie, închiriere frigider, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car,
schimb valutar.
Servicii masa: Mic dejun sau Demipensiune
Servicii cazare: Camerele sunt amenajate confortabil, dispun de TV şi televiziune prin cablu, telefon şi baie cu cadă. Toate camerele sunt cu balcon.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel AMELIA 3* - Mic dejun
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla superior

37,86

44,64

55,37

64,41

Single superior

56,50

66,67

83,62

98,31

05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla superior

50.86

57.64

72.37

77.41

Single superior

69.50

79.67

90.62

115.31

Hotel Amelia 3*

Hotel AMELIA 3* - Demipensiune
Tarife in Euro/persoana/zi
Hotel Amelia 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
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HOTEL ALTHEA 3*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: În zona parcului, la 800 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de atracţie. Oaspeţii hotelului au la dispoziţie linia gratuită de
autobuz spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, între 9:30 h şi 17:00 h.
Informatii hotel: Piscină descoperită, lobby bar, internet café, inchiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar
Servicii masa: Mic dejun; All inclusive - Restaurante şi baruri: Restaurant principal Orizont: mic dejun 07:30 - 10:00 h; prânz
12:30 - 14:30
h; cină 18:30 - 21:00 h; Lobby bar 10:00 - 24:00 h; Snack bar 11:00 - 16:30 h
Servicii cazare:. : Camerele sunt amenajate confortabil, dispun de TV şi televiziune prin cablu, telefon şi baie cu duş. Toate camerele sunt cu balcon.
Facilitati copii: : Teren de joacă pentru copii şi piscină pentru copii în hotel Com.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări
cu trăsura, Luna Park, bowling, petanque
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2019 si achitate integral pana la data de
31.03.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel ALTHEA 3* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-08.07
20.08-06.09

09.07-19.08

Dubla

27,69

31,64

35,03

Single

35,60

40,68

45,20

Hotel Althea 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
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VILELE VITA PARK 3*
Categoria:

Tip masa: AI P– All Inclusive Plus – Intrare Aqua Park inclusa in tarif

Localizare: În zona parcului, la 900 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de atracţie. Oaspeţii hotelului au la dispoziţie linia gratuită de
autobuz spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, între 9:30 h şi 17:00
Informatii hotel: Piscină descoperită, piscină acoperită (în hotelul învecinat Ralitsa),
restaurant principal, Crama Ralitsa, restaurant "à la carte"
Ralitsa Superior, lobby bar, pool bar, snack bar, bar Havana (pe plajă), salon de coafură, manichiură şi pedichiură, masaj, internet café, rent a car,
schimb valutar, închiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, sală de conferinţe, aer condiţionat în tot hotelul. Internet gratuit în holul
hotelului.
Servicii masa: All Inclusive Plus.
Servicii cazare: Vilele sunt amenajate modern, au aer condiţionat, baie cu duş, telefon, TV cu televiziune prin cablu şi frigider (unele vile sunt dotate
cu bucătărie amenajată cu ustensile). Vile cu două dormitoare şi bucătărie: 35 unitati; Vile cu două dormitoare şi living: 56 unitati.
Facilitati copii: Club pentru copii, 3 terenuri de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare unitate la plajă, tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal, gimnastică
aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. *Tenis de câmp - 1 oră gratuit pe cameră/ sejur, în timpul zilei, WI-Fi gratuit în holul hotelului şi în
lobby bar. Program de sport şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, 6 zile din săptămână; discotecă pentru copii şi scenete prezentate
de o echipa de animatori bine pregatita.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări
cu trăsura, Luna Park, bowling, petanque. Tenis de câmp - seara (cu iluminare).
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: in vila: 4 adulti + 1 copil/ 5 adulti + 1 copil

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Vilele VITA PARK 3* - All inclusive Plus
Tarife in Euro/vila/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Vila ( 3 adl + 1 chd/3 adl + 2 chd/ 4 adl/ 4 adl +1 chd)

109,61

148

193

208

Vila ( 4 adl + 2 chd)

123,50

161,50

206,80

222

Vila ( 5 adl)

136,50

175

220,35

235

Vila ( 5 adl + 1 chd)

150,30

189,70

234

249

Vilele Vita Park 3*

Observatii:
- O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare unitate.
- Intrare Aqua Park inclusa in tarif
- Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
- Copii 0-1,9 ani – gratuit
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VILELE MAGNOLIA 3*
Categoria:

Tip masa: SC- Self catering/ BB – Mic dejun/ AI – All Inclusive

Localizare: Vilele sunt situate in zona parcului, la 700 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de atracţie. Oaspeţii hotelului au la dispoziţie
shuttle bus spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, între 9:30 h şi 17:00 h.
Informatii hotel: Turistii cazati la vile au facilitatile Hotelului Magnolia: piscină descoperită cu tobogan, restaurant principal, barbeque, lobby bar,
snack bar, pool bar, masaj, internet café, inchiriere seif la recepţie, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car, sch imb valutar, internet în holul
hotelului.
Servicii masa: Self catering. Mic dejun. All Inclusive
Servicii cazare: Toate vilele au aer conditionat
Facilitati copii: Piscină pentru copii în hotel Magnolia.
Gratuit: piscina exterioara de la Hotel Magnolia, tenis de masă, darts, şah, table, volei, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, program de sport
şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, 6 zile din săptămână, utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare
cameră la plajă. Transfer gratuit cu Shuttle Bus către/de la plajă la fiecare 30 minute, intre 09:00-17:00 h.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, bowling, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu trăsura,
Luna Park.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: in vila: 4 adulti + 1 copil/ 5 adulti + 1 copil

1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2019 si achitate integral pana la data de
31.03.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Vilele MAGNOLIA 3* - Self catering/ Mic dejun/All Inclusive
Tarife in Euro/vila/zi
08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-08.07
20.08-06.09

09.07-19.08

Vila self catering ( 3 adl + 1 chd/3 adl + 2 chd/4 adl/4 adl + 1 chd)

53,11

68,93

76,28

Vila mic dejun ( 3 adl + 1 chd/3 adl + 2 chd/4 adl/ 4 adl + 1 chd)

67,24

83,62

90,40

110

138

146

Vilele Magnolia 3*

Vila all inclusive ( 3 adl + 1 chd/3 adl + 2 chd/ 4 adl/ 4 adl + 1 chd)
Observatii:
- O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare unitate.
- Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
- Copii 0-1,9 ani – gratuit
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HOTEL OASIS 2*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive

Localizare: În zona centrală, la 100 m de plajă şi foarte aproape de artera principală cu localuri şi magazine. Situat în partea centrală a complexului
Albena, înconjurat de frumoase parcuri şi grădini, hotel "Oasis" vă oferă o şansă minunată de odihnă deplină.
Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal , lobby bar, snack bar, ice bar, internet café, servicii de spălătorie şi călcătorie, rent a car,
schimb valutar.
Servicii masa: All Inclusive.
Servicii cazare: Camerele au aer condiţionat şi sunt amenajate modern. Camerele dispun de baie cu duş, telefon, TV cu televiziune prin cablu şi
balcon.
Facilitati copii: Club pentru copii, teren de joacă şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă, tenis de masă, petanque, mini golf, volei de plajă, baschet,
fotbal de plajă, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 6 zile
din săptămână; show-uri serale, discotecă pentru copii şi scenete prezentate de o echipă de animatori profesionişti.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu
trăsura, Luna Park, bowling, petanque.
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii
sunt la cerere in limita disponibilului).

1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2018 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

2. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2019 si achitate integral pana la data de
31.03.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel OASIS 2* - All Inclusive
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-08.07
20.08-06.09

09.07-19.08

Dubla

28,25

35,60

45,20

48,03

Single

36,73

45,77

58,76

62,15

Hotel Oasis 2*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
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HOTEL KALIAKRA MARE 3*
Categoria:

Tip masa: AI – All Inclusive Plus

Localizare: Pe plaja, aproape de zona centrala a complexului Albena. Situat în imediata apropiere a fasiei de plaja, fostul hotel Dobtotitsa ofera
confort si facilitati care vor face concediul petrecut în Albena de neuitat, plină de emoţii şi momente plăcute. Abundenţa posibilităţilor de distracţie în
preajma hotelului este o garanţie că veţi păstra acest concediu în amintire.
Informatii hotel:.
Servicii masa: All Inclusive Plus.
Servicii cazare:
Facilitati copii:
Gratuit:
Contra cost:
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel KALIAKRA MARE 3* - All inclusive Plus
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla

33,34

43,51

65,54

73,45

Single

41,81

55,94

84,75

97,18

KALIAKRA MARE 3*

Observatii:
- O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
- Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
- Copii 0-1,9 ani – gratuit
- Un copil 2-11,9 ani in camera cu 1 adult – adultul plateste tariful de camera single, copilul gratuit
- 2 copii 2-11,9 ani in camera cu 1 adult – adultul plateste tariful de camera single, primul copil este gratuit, al doilea copil plateste 30% din tariful de
camera single.
- Copil 2 – 11,9 ani in camera dubla cu 2 adulti – gratuit
- Al 2-lea copil 2 – 11,9 ani in camera dubla cu 2 adulti – plateste 30% din tariful de adult
- Al treilea adult cu extrabed – reducere 20% din tariful de adult
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HOTEL PRIMASOL RALITSA SUPERIOR DELUXE ( ex Lora 2*) 3*
Categoria:

Tip masa: AIP - All Inclusive Plus – Intrare Aqua Park inclusa in tarif

Localizare:
Informatii hotel:
Servicii masa: All Inclusive Plus
Servicii cazare:. : Camerele sunt amenajate confortabil, dispun de TV şi televiziune prin cablu, telefon şi baie cu duş. Toate camerele au balcon.
Gratuit:.
Contra cost:
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. In cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: In camera single – 1 adult, 1 adult + 2 copii; in dubla – 2 adulti + 1 copil.

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Hotel PRIMASOL RALITSA SUPERIOR DELUXE 3* - All inclusive plus
Tarife in Euro/persoana/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Dubla deluxe

36,73

51,42

63,28

72,32

Single deluxe

48,03

66,67

81,93

93,79

Hotel Primasol Ralitsa Superior & Superior Garden 3*

Observatii:
-

O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
infantul (0 – 1.99 ani) - 100% reducere;
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere (pat suplimentar);
1 copil (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult - se aplica tarif de Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 1 adult – tarif de Single (1+1) iar al 2lea copil plateste 30% din tariful de adult in Single
2 copii (2 – 11.99 ani) in camera cu 2 adulti - 100% reducere primul copil, 70% reducere al doilea copil;
al 3-lea adult in camera dubla - 20% reducere (pat suplimentar);
2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte).
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VILELE PRIMASOL RALITSA AQUA CLUB 4*
Tip masa: AI P– All Inclusive Plus – Intrare Aqua Park inclusa in tarif

Categoria:

Localizare: Fostele vile Vita Park, complet renovate in 2014; sunt situate la 950 metri distanta fata de plaja si fac parte din noul
complex"Primasol Ralitsa Superior Club".
Servicii masa: All Inclusive Plus.
Servicii cazare: vilele au cate 2 camere si o bucatarie sau living si doua bai (o baie cu dus si chiuveta si o baie cu toaleta de serviciu). Vilele au
telefon, televizor, cele cu bucatarie au plita pentru gatit, frigider, tacamuri..
Facilitati copii: Club pentru copii, 3 terenuri de joacă pentru copii şi piscină pentru copii.
Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare unitate la plajă, tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal, gimnastică
aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table. *Tenis de câmp - 1 oră gratuit pe cameră/ sejur, în timpul zilei, WI-Fi gratuit în holul hotelului şi în
lobby bar. Program de sport şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, 6 zile din săptămână; discotecă pentru copii şi scenete prezentate
de o echipa de animatori bine pregatita.
Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, închirieri de biciclete şi ricşe, plimbări
cu trăsura, Luna Park, bowling, petanque. Tenis de câmp - seara (cu iluminare).
Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se plateste la receptie.
Parcare:
Parcarea “Lazur” – Gratuita
Parcarea din statia de autocare - 5 Leva.
Zona albastra – 10 Leva.
Zona verde – 20 leva.
Taxa de parcare se poate achita la receptia hotelului, la statiile de acces, prin SMS. Taxa este valabila pentru 24 de ore. I n cazul in care turistii ies cu
masina din statiune, la intoarcere, taxa de parcare se achita din nou.
Grad maxim ocupare camere: in vila: 4 adulti + 1 copil/ 5 adulti

1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2019 si achitate integral pana la data de
31.01.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2019 si achitate integral pana la data de
28.02.2019 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii speciale penalizare).
SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar pentru camerele duble si single. NU se
aplica in perioada 22.06 – 06.09.2019.

Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Vilele PRIMASOL RALITSA AQUA CLUB 4* - All inclusive plus
Tarife in Euro/vila/zi
05.05-07.06
14.09-30.09

08.06-21.06
07.09-13.09

22.06-01.07
25.08-06.09

02.07-24.08

Vila ( 3 adl + 1 chd/3 adl + 2 chd/ 4 adl/ 4 adl +1 chd)

125.56

174

217

242

Vila ( 4 adl +2 chd)

142.50

190

233

258

Vila ( 5 adl)

15.20

205.50

248.50

274

174

221.50

264.50

290

Vilele Primasol Ralitsa Aqua Club 4*

Vila ( 5 adl + 1 chd)
Observatii:
- O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare unitate.
- Intrare Aqua Park inclusa in tarif
- Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
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