До:
Съюз на Българските Зъболекари
E-mail: abdentist@abv.bg
Дата: 17.02.2020 г.

Относно: Оферта за провеждане на традиционният празник на Сдружението на
българските зъболекaри „July Morning” в комплекс Албена,
В периода 26.06 – 28.06.2020 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Предлагамe на Вашето внимание нашата преференциална ценова оферта и добри
условия за провеждането на регулярната годишна среща на СБЗ в комплекс Албена.

Моля да подавате заявките си за резервации в писмен вид на е-мейл kcenter@albena.bg
или temenujka@albena.bg и ако имате нужда от уточнения по телефон да се чуваме на номер
0579/ 6 24 21.

С уважение,
Теменужка Иванова
Конгресен център Албена
„АЛБЕНА ТУР” ЕАД

Албена 9620, Административна сграда, офис 227
Тел: 0579/ 6 24 21; e-mail: kcenter@albena.bg
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1. НАСТАНЯВАНЕ

Хотел

борд

Хотел Маритим Парадайс Блу 5*
/Стая Делукс/
Хотел Фламинго Гранд 5*
Студио Стандарт

ВВ

ВВ

Студио Делукс

Цени за настаняване на човек на ден
за единични или двойни стаи
Единична стая Легло в двойна стая
214,00 лева

134,00 лева

149,00 лева

99,00 лева

170,00 лева

113,00 лева

Хотел Амелия 5*

ВВ

185,00 лева

123,00 лева

Хотел Амелия 5*

НВ

199,00 лева

133,00 лева

Хотел Амелия 5*

AI

258,00 лева

172,00 лева

AI

133,00 лева

102,00 лева

AI

150,00 лева

115,00 лева

AI

126,00 лева

97,00 лева

AI

131,00 лева

101,00 лева

AI

128,00 лева

98,00 лева

Хотел Калиопа 3*

ВВ

90,00 лева

69,00 лева

Хотел Калиопа 3*

НВ

107,00 лева

83,00 лева

Хотел Оазис

AI

104,00 лева

80,00 лева

Хотел Добруджа 3*

AI

78,00 лева

60,00 лева

AI

101,00 лева

78,00 лева

AI

101,00 лева

78,00 лева

AI

135,00 лева

104,00 лева

AI

89,00 лева

68,00 лева

AI

71,00 лева

55,00 лева

Комплекс Лагуни/ Хотел Малибу / Сенди Бийч
Хотел Славуна 3*
Хотел Мура 3*
Хотел Нона 3*
Хотел Елица 3*

Комплекс Орхидея/ Магнолия
Хотел КОМ 3*
Хотел Вита парк 3*
Хотел Компас/ хотел Панорама 3*
Хотел Алтея 3*

* Цените за настаняване са нетни в лева, на човек на ден и включват застраховка и туристически
данък. Цените са валидни както за периода на настаняване, така и до 5 дни преди началото и след края на
мероприятието при по – дълъг престой на делегатите.

Албена 9620, Административна сграда, офис 227
Тел: 0579/ 6 24 21; e-mail: kcenter@albena.bg
Your Events … Elegantly done by us!

* Цените за настаняване на база All Inclusive включват закуска, обяд и вечеря на блок маса с
включени безалкохолни напитки и български алкохол от 10:00 до 23:00 часа, както и закуски на снек бара в
хотелския комплекс, в който са настанени гостите.
*Цените за настаняване на база НВ /полу - пансион/, включват нощувка + закуска и вечеряна на блок
маса в основният ресторант на хотела, но без включени напитки.
*Цените за настаняване на база ВВ, включват нощувка + закуска на блок маса в основният
ресторант на хотела.
* В цената за настаняване на хотел Вита парк е включено и безплатен вход за посещение на аквапарк
„Аквамания” в Албена.
* В цената за настаняване за всички хотели е включено безплатно позване на чадър и два шезлонга на
стая, на обособеното за хотела място на плажа/.
*Възрастен или дете над 12,00 години, настанени в двойна стая на допълнително легло
/разтегателен диван/ заплащат 80 % от цената за редовно легло.

Условия за настаняване на деца в 5* хотели, предложени в офертата:





Дете до 1.99 се настанява и изхранва безплатно.
Всяко дете (между 2 и 11.99 год) настанено в стая с един или двама възрастни – Заплаща 20 лева
на ден.
Всяко дете (между 2 и 11.99 год) настанено в делукс или екзекютив апартамент с двама
възрастни, заплаща по 40 лева на ден.
Трети възрастен използва 20% отстъпка от цената за двойно настаняване.

Условия за настаняване на деца във всички останали хотели, предложени в офертата:
* Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено с двама пълноплащащи възрастни в една стая, се
настанява и изхранва безплатно. Второ дете, настанено с двама пълноплащащи върастни, на допълнително
легло ползва 70 % отстъпка от цената за легло в двойна стая.
* Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено с един пълноплащащ възрастен в една стая, се
настанява и изхранва безплатно, а възрастния заплаща за единична стая. Второ дете, настанено с един
пълноплащащ върастни, на допълнително легло ползва 70 % отстъпка от цената за легло в двойна стая.

Паркинг: 10,00 лева на МПС на ден в «синя зона» и 20,00 лева на МПС на ден за «зелена

зона», ако автомобилът не напуска комплекса в рамките на 24 часов престой. Ако през този
период има излизане се начислява повторно таксата, според зоната в която е паркиран.
2. РАЗВЛЕКАТЕЛНА ПРОГРАМА
Нощен клуб „Фламинго Гранд”
Намира се в хотел „Фламинго Гранд” 5* в Албена. Всеки квадратен сантиметър е предцизно изпълнен
по проект на водещи австрийски фирми. Цветовете преливат от черно и бяло до кабаретно червено, а
прожекторите и вградените светлинни пана пресъздават богатството на нощното дъно.Музикалната
програма е разнообразна – от спокойна музика на пиано, ретро и джаз партита, възможност за
организирване на „караоке” вечер.Отлично обслужване и богат асортимент от напитки.
Бийч клуб „Ганвие”
Ако сте почитатели на екзотичния дизайн, Бийч Клуб Ганвие ще ви грабне с красотата и стила си.
Ексцентричният вътрешен дизайн, дело на австрийската дизайнерска фирма Living Art, е вдъхновен от
многовековните традиции на африканската култура. Бийч Клуб Ганвие предлага на своите гости
изобилие от изтънчени коктейли, шампанизирани и пенливи вина, модерни музикални ритми и
изпълнения на живо. С летни морски специалитети и „нова” суши концепция ще изкушава своите гости
главният майстор готвач през лято 2020.
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3. Условия за потвърждаване, резервации и плащане
3.1. Условия за потвърждаване и резервации:
След като изпратите заявката си за резервация на посоченият по – горе в офертата е-мейл в
рамките на два работни дни ще получите потвърждение с номер или алтернативно предложение, ако
вече няма свободни помещения в избраният от Вас хотел.
3.2. Условия за плащане:
Заплащането на потвърдени резервации става в рамките на 20 дни след получаване на
потвърждение на резервацията, по банковите сметки, които ще Ви бъдат изпратени на мейл заедно с
потвърждението и точната сума за плащане!
Молим ако желаете да Ви бъдат издаване фактури на юридическо лице заедно със заявлението
за резервации да изпращате и данни на фирмата, към която да Ви бъде изготвена фактурата!
За допълнителна информация и въпроси екипът на Конгресен център Албена остава изцяло на
Ваше разположение.

С уважение,
Теменужка Иванова
Конгресен център Албенаe
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