
СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ 

 

София, ул. „Калоян” 6,  хотел „Рила” офис 216 

тел. 0887 483891 

E-mail: abdentist@abv.bg; www.abdentist.com 

 

 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ, 

 

Имаме удоволствието да ви уведомим, че по стара наша традиция  на 21.12, петък, от 20 ч., 

в основния ресторант на Парк хотел Москва ще се състои Коледният ни бал. 

 

Ще ни гостува ансамбъл „Аноним“, който тържествено ще открие събитието. 

 

                               
 

 

Ще има и други приятни изненади, които ще се радваме да споделим заедно. 

 

Крайният срок за заявки и заплащане на кувертите за вечерята на цена 60 лв. (по 

банков път или в брой) е 7 декември 2018. 

 

Банковата сметка на СБЗ: 

Сдружение на българските зъболекари, СНЦОП 

Адрес и седалище: 1000 София, хотел „Рила“,  ул. Калоян №6, офис 216 

ЕИК: 130000612 

Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG16UNCR76301012484109 (BGN) 

МОЛ: д-р Анатоли Василев Кънев 

Умоляваме тези от вас, които предпочитат постно меню, да го заявят предварително.  

 

За колегите от провинцията, и за желаещите от София, договорихме преференциални цени 

за нощувка в хотела. Прилагаме офертата на Парк хотел „Москва“. Резервации можете да 

направите на посочените в нея телефони. 

mailto:abdentist@abv.bg
http://www.abdentist.com/


 

 
 

От: Мария Куюмджиева 

Експерт Маркетинг 

Телефон: +359 2/ 963 03 21 

Мобилен: +359 888/ 907 289 

Е-mail: marketing@parkhotelmoskva.net 

 

 

 

ОФЕРТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

 

Цени с отстъпка: 

 

1. единична стая - спалня / 2 отделни легла, 65.00 лв. ВB 

2. двойна стая - спалня / 2 отделни легла, 80.00 лв. ВB 

3. джуниър суит ½ - 2 легла, холна част, 88.00 лв. ВВ 

 

В цената се включва: нощувка, закуска, застраховка, туристически данък и 9% ДДС. 

* При ранно настаняване (преди 14:00 ч.) и късно освобождаване (след 12:00 ч.), се 

заплаща такса в размер на 50% от стойността на нощувката. 

Внасянето на всякакъв вид храна и напитки в хотела не се разрешава . 

Всички цени са нетни и с включени 20% ДДС. 

 

Контакт за резервации: 

г-жа Донка Иванова – комплексен управител - +359/ 888 420 679 

г-н Иван Зафиров – салонен управител - +359/ 888 623 578 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

СБЗ, за контакти: Дочка Димитрова, офис мениджър, тел. 0887483891 

 

С уважение: Управителен съвет на СБЗ 


