Коледа 2017 в "Рачев Хотел Резиденс” - Арбанаси
Офертата е валидна за периода
22.12.2017г. - 27.12.2017г.

Цени:
Пакет 2 нощувки
с включени:
Цена за 1 човек от 2 пълноплащащи,
настанени в:
Двойна стая
Студио
Апартамент
Плащане за:
Трети човек, настанен при двама
пълноплащащи в стая, студио или апартамент
на редовно/ допълнително легло
Дете от 5 до 12г., настанено на допълнително
легло при 2-ма пълноплащащи в стая,
студио
или апартамент
Единично настаняване

Пакет 3 нощувки
с включени:

вечеря на
обяд/вечеря Бъдни вечер обяд/вечеря
на Коледа и обяд/вечеря на Коледа
на Коледа

вечеря на
Бъдни вечер и
обяд/вечеря на
Коледа

99.00 лв
119.00 лв
139.00 лв

119.00 лв
139.00 лв
159.00 лв

129.00 лв
159.00 лв
179.00 лв

149.00 лв
179.00 лв
199.00 лв

50.00 лв

70.00 лв

70.00 лв

90.00 лв

25.00 лв

35.00 лв

35.00 лв

45.00 лв

139.00 лв

159.00 лв

179.00 лв

199.00 лв

Посочените цени са за 1 човек от 2-ма
стая/студио/апартамент за целия престой и включват:

настанени

 Съответния брой нощувки;
 Съответния брой закуски;
 Традиционна вечеря на Бъдни вечер /Ако е включена в избрания
пакет/;
 Празничен обяд или вечеря на Коледа;
 Безплатно ползване на уреди във фитнес център;
 Безплатен паркинг;
 Безплатен интернет на територията на комплекса;
 Туристически такси и ДДС.
Плащане:
 50% от сумата на потвърдена резервация – до 5 дни, след
получаване на потвърждението от хотела;
 Останалите 50% се заплащат до 15.12.2017г.;
 При неспазване на срока за плащане, резервацията се анулира.
 Допълнителна нощувка, след третата, се заплаща по 29 лв на
човек на вечер /за дете по 10 лв.на вечер/, независимо от вида
помещение.

в

Анулации:
 До 30 дни преди настаняване – без неустойки
 От 29 до 20 дни преди настаняване се задържа 30% от цената на пакета;
 От 19 до 10 дни преди датата на настаняване се задържа 50% от цената на
пакета;
 При по-малко от 10 дни преди датата на настаняване – се задържа пълната
сума;
 При неявяване на гост по предплатена резервация – се задържа пълната
сума.
Допълнителна информация
4-звездният „Рачев хотел Резиденс” разполага с 1 VIP-апартамент /4 човека/, 1
апартамент /4 човека/, 6 студиа /1 за 5 човека, 4 за 4 човека, 1 за 3 човека/, 6
тройни стаи и 35 двойни стаи + 7 допълнителни легла.
Бонуси от хотела:
 Безплатно ползване на парна баня и сауна
 Всяка допълнителна нощувка, след третата, се заплаща по 29лв на човек на
вечер /по 10лв. за дете/, независимо от вида помещение;
 Разнообразна музика за празничните вечери.
 На 25.12.2017г – Дядо Коледа ще поздрави децата

МЕНЮ
Традиционна вечеря на Бъдни вечер
 Салата: Царска туршия и печени чушки с магданоз и чесън
 Основно ястие: Чушка с боб, лозова сърмичка, зелева сърмичка, печен
картоф с мащерка, царевица с копър и зехтин, ориз с праз
 Десерт: Сладък тиквеник
 Хляб: Земелка
 Напитки: Минерална вода 0.500л
Празничен обяд или вечеря на Коледа
 Салата: Овчарска салата /домат, краставица, печен пипер, шунка,
кашкавал, гъби, сирене, яйце, маслина, магданоз/;
 Основно ястие: : коледно мариновано печено пуешко със зеле на фурна +
свински каренца на скара с картофи соте
 Десерт: Баклава
 Хляб: Земелка
 Напитки: Минерална вода 0.500л
За вегетарианци – Само с предварителна заявка по e-mail се извършва замяна
с: Паниран кашкавал с картофи соте или Патладжан със запеканков сос
Детско меню: салата, основно ястие, десерт, хляб, минерална вода

