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Джулай морнинг –  
празник на свобоДните зъболекари

относно: оферта за провеждане на традиционния празник на  
сдружението на българските зъболекaри „July Morning”  в комплекс албена,

в периода 29.06 – 01.07.2018 г.

Благодарим за отправеното запитване и проявен интерес към комплекс Албена като 
място за организиране на мероприятие през 2018 г.

Предлагамe на Вашето внимание нашата преференциална ценова оферта и добри ус-
ловия за провеждането му в комплекс Албена.

Надяваме се, че ще имаме възможността да работим заедно с Вас и Вашите колеги и 
че ще останете  доволни от условията, които ще Ви предоставим при нас.

С уважение, Теменужка Иванова
Конгресен център Албена

„АЛБЕНА ТУР“ ЕАД
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1.  настанЯване

Хотел борд

Цени за настаняване на човек на ден 
за единични или двойни стаи

Единична стая Легло в двойна стая

Хотел Парадайс Блу 5*
/Стая Делукс/

ВВ 205,00 лева 127,00 лева

Хотел Амелия Супериор 4* ВВ 140,00 лева 94,00 лева

Комплекс Лагуни/  Хотел Малибу / Сенди Бийч
AI 138,00 лева 106,00 лева

Хотел Славуна 3*
AI 150,00 лева 115,00 лева

Хотел Мура 3*
AI 126,00 лева 97,00 лева

Хотел Нона 3*
AI 131,00 лева 101,00 лева

Хотел Елица 3*
AI 128,00 лева 98,00 лева

Хотел Калиопа 3* ВВ 90,00 лева 69,00 лева

Хотел Оазис AI 104,00 лева 80,00 лева

Хотел Добруджа 3* НВ 60,00 лева 46,00 лева

Комплекс Орхидея/ Магнолия
AI 101,00 лева 78,00 лева

Хотел КОМ 3*
AI 103,00 лева 79,00 лева

Хотел Вита парк 3*
AI 135,00 лева 104,00 лева

Хотел Компас/ хотел Панорама 3*
AI 89,00 лева 68,00 лева

Хотел Алтея 3*
AI 71,00 лева 55,00 лева

* 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.
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* Цените за настаняване на база All Inclusive включват закуска, обяд и вечеря на блок маса с включе-
ни безалкохолни напитки и български алкохол от 10:00 до 23:00 часа, както и закуски на снек бара в хотел-
ския комплекс, в който са настанени гостите.

* Цените за настаняване на база нв /полупансион/, включват нощувка + закуска и вечеря на блок 
маса в основния ресторант на хотела, но без включени напитки.

* Цените за настаняване на база вв включват нощувка + закуска на блок маса в основния ресторант 
на хотела.

* В цената за настаняване в хотел „Вита парк“ и хотел „КОМ“ е включен и безплатен вход за посе-
щение на аквапарк „Аквамания“ в Албена. В цената за настаняване за всички хотели е включено  безплат-
но позване на чадър и два шезлонга на стая, на обособеното за хотела място на плажа.

* Възрастен   или   дете   над   12   години,   настанени   в   двойна   стая   на    допълнително       легло 
/разтегателен диван/ заплащат 80 % от цената за редовно легло.

* 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 възрастни на допълни-
телно 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 възрастният заплаща за единична стая. Второ дете, настанено с 
един пълноплащащ възрастен на допълнително легло, ползва 70 % отстъпка от цената за легло в двойна 
стая.

Такса паркинг:  10,00 лв. на МПС на ден.

5. условия за потвърждаване, резервации и плащане

1.1. Условия за потвърждаване и резервации:
Стаите и конфернтните зали в предложените хотели не са блокирани и подлежат на продажба  

до окончателното писмено потвърждение от Ваша страна!

Очакваме да получим потвърждение или отхвърляне на настоящата оферта в срок до 
20.03.2018 г., за да блокираме стаите и необходимите зали.

1.2. Условия за плащане:
Авансово плащане в размер на 50 % от заявените услуги /след потвърждаване на мероприяти-

ето/ в срок до 31.05.2018 г.
Доплащане до реалния размер на предоставените услуги по банков път в срок до 5 дни след 

приключване на проявата.
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В случай на анулиране на мероприятието след авансовото плащане се удържа неустойка в раз-
мер на  10 % от платената сума.

В случай на заявен и непристигнал участник, както и в случай на анулирана резервация след 
подаването на окончателен руминг лист, ще бъде начислена неустойка в размер на 1 нощувка на 
съответния пансион.

Цените, посочени в настоящата оферта, са валидни при минимален брой 50 делегата. Ако гос
тите бъдат помалко от тази бройка, офертата ще бъде преразгледана и коригирана!

За допълнителна информация и въпроси екипът на Конгресен център Албена остава изцяло на 
Ваше разположение.

С уважение, Теменужка Иванова
Конгресен център Албена

„АЛБЕНА ТУР” ЕАД
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