УНИВЕРСИТЕТСКА ТВОРЧЕСКА БАЗА „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ЕООД
к.к Пампорово,4870,обл.Смолян,тел.:+359 309 58020,email: utbpamporovo@gmail.com
моб.тел.:0888999557; www.utbpamporovo.com:
FB: хотел Паисий Хилендарски Пампорово

ЦЕНИ РЕЦЕПЦИЯ - лято 2018 година

15.06.2018 г. - 15.09.2018 г.
нощувка със закуска
стаи

До 3 нощувки

Над 3 нощувки

Двойна стая
(за 2-ма)
Един. стая

50.00 лв

44.00 лв.

40.00 лв.

35.00 лв.

Възр.доп.легло

20.00 лв.

16.00 лв.

Дете от 4 - 12г.
на ред. легло

20.00 лв.

16.00 лв.

Дете от 4 – 12г.
на доп.легло

18.00 лв.

14.00 лв.

Апартамент
за 3-ма човекa

Апартамент
за 4-ма човека

Апартамент
за 5-ма човека

80.00 лв.

70.00 лв.

90.00 лв.

80.00 лв.

120.00 лв.

100.00 лв.

Общи положения:
• деца до 4 години се настаняват безплатно
• доплащане за обяд или вечеря:
8.00лв.- възрастен
6.00лв - детe
Пакетни предложения : полу- пансион (нощувка със закуска
и вечеря)
Тридневен пакет възрастни
- цена 85.00 лв.
Тридневен пакет деца
- цена 60.00 лв.
Петдневен пакет възрастни
- цена 130.00лв
Петдневен пакет деца
- цена 95.00лв
Седемдневен пакет възрастни - цена 180.00лв
Седемдневен пакет деца
- цена 125.00лв
* Цената включва:нощувка,закуска и вечеря по меню за 1
човек, настанен в двойна стая, или апартамент за над 3
човека, при пълна заетост на съответното помещение.
* Цената за деца е от 4 -12г.
* Доплащане за обяд по пакетни цени- 7.00 лв.
* Над 7 нощувки- доплащане:
 Възрастни- 24.00 лв. на ден
 Деца- 18.00 лв. на ден
* Цените включват туристическа такса и 9% ДДC

*

административния, преподавателски персонал
студенти и членове на техните семейства / съпруг, съпруга и несемейните
им,
учащи деца ползват -20% отстъпка от цената за настаняване с
изключение на
пакетните цени

За контакт и резервации:Радка Маринова,
Мобилен: 0888999557
email:utbpamporovo@gmail.com
www.utbpamporovo.com
FB:хотел “Паисий Хилендарски” Пампорово

ЦЕНИ РЕЦЕПЦИЯ - лято 2018 година

15.06.2018 г. - 15.09.2018 г.
нощувка със закуска
стаи

До 3 нощувки

Над 3 нощувки

Двойна стая
(за 2-ма)
Един. стая

50.00 лв

44.00 лв.

40.00 лв.

35.00 лв.

Възр.доп.легло

20.00 лв.

16.00 лв.

Дете от 4 - 12г.
на ред. легло

20.00 лв.

16.00 лв.

Дете от 4 – 12г.
на доп.легло

18.00 лв.

14.00 лв.

Апартамент
за 3-ма човекa

80.00 лв.

70.00 лв.

90.00 лв.

80.00 лв.

Апартамент
за 4-ма човека

Апартамент
за 5-ма човека

120.00 лв.

100.00 лв.

Общи положения:
• деца до 4 години се настаняват безплатно
• доплащане за обяд или вечеря:
8.00лв.- възрастен
6.00лв - детe

Лятна оферта 2018
Пакетни предложения : полу- пансион (нощувка със закуска
и вечеря)
Тридневен пакет възрастни
- цена 85.00 лв.
Тридневен пакет деца
- цена 60.00 лв.
Петдневен пакет възрастни
- цена 130.00лв
Петдневен пакет деца
- цена 95.00лв
Седемдневен пакет възрастни - цена 180.00лв
Седемдневен пакет деца
- цена 125.00лв
* Цената включва:нощувка,закуска и вечеря по меню за 1
човек, настанен в двойна стая, или апартамент за над 3
човека, при пълна заетост на съответното помещение.
* Цената за деца е от 4 -12г.
* Доплащане за обяд по пакетни цени- 7.00 лв.
* Над 7 нощувки- доплащане:
 Възрастни- 24.00 лв. на ден
 Деца- 18.00 лв. на ден
* Цените включват туристическа такса и 9% ДДC
* административния, преподавателски персонал
студенти и членове на техните семейства / съпруг, съпруга и
несемейните им,
учащи деца ползват -20% отстъпка от цената за настаняване с
изключение на
пакетните
цени

За контакт и резервации:Радка Маринова,
Мобилен: 0888999557
email:utbpamporovo@gmail.com
www.utbpamporovo.com
FB:хотел “Паисий Хилендарски” Пампорово

