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Пролетни 
Празнични ваканции 

Вариант 1 

Нощувки със закуски и вечери 

Вариант 2 

Нощувки със закуски и избор на куверт 

Вид настаняване

макс.   
Капацитет 

Гости 
В съотв. 
Тип стая /
апартамент

5 нощувки 
цена/на вечер 

 за 2ма възрастни 
Закуска и вечеря

3 нощувки 
цена/на вечер 

за 2ма възрастни 
Закуска и вечеря

Стая стандарт* 2 210 220
Стая Делукс* 2+1 259 269

Апартамент*
 2+3 315 320

Вид настаняване

макс.   
Капацитет 

Гости 
В съотв. 
Тип стая /

апартамент

5 нощувки 
цена/на вечер 

 за 2ма възрастни 
Със Закуска 

3 нощувки 
цена/на вечер 

за 2ма възрастни 
 Със Закуска 

Стая стандарт* 2 100 110
Стая Делукс* 2+1 139 149

Апартамент*
 2+3 195 200



*** Пролетни празнични ваканции се отнасят за официалните празнични 
почивни дни в периодите: 

Трети март 2020- периодът 29.02.--- 03.03.2020г.; 
Великден -периодът 17.04. --- 20.04.2020г.; 
Първи май периодът 1.05. --- 06.05.2020г.; 

Гергьовден 06.05.2020г.; 
         24 май периодът 22.05.--- 25.05.2020г.; 

* Куверт вечеря или обяд на човек 60лв. по ваш избор; 

*куверт за деца от 0 -11.99г. - 25лв.; 

•  Включва авторско 3 степенно гурме меню,  

•  аператив  от нашата колекция  50 грама и 1/2 бутилка специална 
селекция вино Eagle Rock 

Цените са за: 
*Брой настанени лица : 2 възрастни 
- Доплащане  за втори или трети възрастен и деца в съответната 

възрастова група; 

Цените са в български лева, за типа стая/апартамент  за   
1 нощ за 2-ма човека 

при съответния  пакет брой нощувки  и включват: 

• Нощувка със закуска и вечеря по избор, която се уточнява в заявка - 
избор от 3  варианта; 

• Вариант нощувка със закуска с избор на куверт; 
• Безплатен ,безжичен, неограничен, високоскоростен интернет 
• всички удобства в общите части – ТV, 2 камини, 
• зони за спорт- ползване на фитнес уреди / кростренажор, пътека за 
бягане, библиотека с  книги; 

• възможност за рисуване, наблюдение на птици; 
• релакс зони в градината , зони спорт - бокс, батут; 
• Туристическа такса ; 
• От всяка ваша нощувка един лев е за трансграничната  програма  

''„Нова надежда за египетския лешояд“ LIFE16 NAT/BG/000874 на 
БДЗП; 



Намаления нощувки: 
• Дете от 0 – 5.99г. безплатна нощувка; 
• 6 -11,99 год. 59  лв./нощ 
• Дете над 12г.- 75лв/нощ 
• Трети възрастен в апартамент  с двама възрастни – 100,00 лв./нощ 
• Четвърти възрастен в апартамент с трима възрастни – 100,00 лв. 

Включено в закуската: 
• Топла и студена напитка по избор (ароматен чай местни горски билки, 

специална селекция био кафе еспресо,мляко разл.варианти / 
• Свежо подбрани плодове, според сезона 
• Закуска по избор от меню  - 3 варианта  

Включено във вечерята или обяда 
• Предварително предложение от A-La  Carte  Menu  
• Сезонна салата пресни зеленчуци, супа или аламинут по избор от 

менюто 
• Основно ястие  или по ваш избор (предварително се съгласува с гостите 

предпочитанията им) 
• Домашно приготвен хляб, без мая с квас 
• Десерт, специално подбран 

Условия за резервация: 
• Депозит 100 % . 50% при резервация, окончателно плащане 50 % - една 

седмица преди  датата на настаняване.  

Анулиране на резервациятя : 
• до 30 дни преди датата на настаняване 100% възстановяване на депозит 
• След този период или неявяване – сумата не се възстановява. 
•  предоставяме възможност да ползвате услугите на Eagle Rock Club Green в 

друг период със срок на ползване от 4 месеца. 

 

 


