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ALL INCLUSIVE LIGHT 2018
28.05 - 07.06
16.09 - 22.09
2018

08.06 - 14.06
09.09 - 15.09
2018

15.06 - 21.06
27.08 - 08.09
2018

22.06 - 05.07
2018

06.07 - 02.08
19.08 - 26.08
2018

03.08 - 18.08
2018

Възрастен на основно
легло

38,00 лв.

42,00 лв.

46,00 лв.

50,00 лв.

56,00 лв.

67,00 лв.

Единична стая

52,00 лв.

57,00 лв.

63,00 лв.

68,00 лв.

76,00 лв.

90,00 лв.

Мезонет – за цяло
помещение /2+2 или
3+1 максимум/

158,00 лв.

174,00 лв.

190,00 лв.

206,00 лв.

230,00 лв.

Дете 2 – 12,99 год. На
основно легло
заплаща

70 % от
цената за
основно
легло

70 % от
цената за
основно
легло

70 % от
цената за
основно
легло

70 % от
цената за
основно
легло

70 % от
цената за
основно
легло

70 % от
цената за
основно
легло

Възрастен на
допълнително легло
заплаща

80 % от
цената на
основно
легло

80 % от
цената на
основно
легло

80 % от
цената на
основно
легло

80 % от
цената на
основно
легло

80 % от
цената на
основно
легло

80 % от
цената на
основно
легло

2-ро дете от 2 – 12,99
год. В двойна стая
2възр.+ 2 деца до
12,99

20,00 лв.

20,00 лв.

20,00 лв.

20,00 лв.

20,00 лв.

20,00 лв.

ПЕРИОД
НАСТАНЯВАНЕ

274,00 лв.

Цената е на човек, на ден в лева и включва:
All inclusive light - неограничено количество български безалкохолни напитки от машина, наливно вино и бира,
ползване на басейн с чадър и шезлонг, паркинг, безжичен интернет, застраховка, туристически данък, .

Безплатна консумация на наливни - бира, бяло и червено вино от 11.00 ч. до 21.00 ч.
Извън определените часове, всяка консумацията се заплаща.
Доплащания и отстъпки :
1. Един възрастен + 2 деца от 2 г. до 12,99 г в двойна стая. – и двете деца заплащат по 50% от цената
за основно легло
2. Първо дете до 12,99 год. настанено с двама пълноплащащи възрастни на допълнително легло –
безплатно.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Двойните стаи разполагат с две основни легла и едно допълнително легло тип-фотьол,с размер 0,90 см.
Широчина и 2,00 м. – дължина. При настаняване на 2 възрастни и 2 деца в такова помещение, едното дете
не ползва легло,а спи при родителите.
Мезонета разполага с 4 основни легла в две самостоятелни двойни стаи. Няма възможност за доплънителни
легла.

Програма "БАБА И ВНУЧЕ" - 31,00 лева за един възрастен и едно дете до 12,99 год.на ден, в двойна
стая
Втори възрастен настананен в същатата стая - 31,00 лв. на ден, в двойна стая.
Второ дете до 12,99 год. заплаща 50% от цената.
Цената по програма „ Баба и внуче ” включва - безалкохолни, вода, кафе, чай, мляко, наливно вино и
наливна бира по време на храненията.
Период на програмата , настаняване до 15.06.2018 и след 15.09.2018 год.

Програмата „ Баба и внуче” не се комбинира с отстъпки за ранни резервации и допълнителни
СПО оферти.

ОТСТЪПКИ ЗА РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ:
20% отстъпка за направени резервации до 31.01.2018 г. и предплатени
15% отстъпка за направени резервации до 28.02.2018 г. и предплатени
13% отстъпка за направени резервации до 31.03.2018 г. и предплатени
10% отстъпка за направени резервации до 30.04.2018 г. и предплатени
УСЛОВИЯ за отстъпки по ранни резервации :
резервацията да бъде направена в определения срок
минимум престой 5 нощувки

Забележка:
В случай, че плащанията по ранни резервации или други промоции не бъдат извършени в съответните
срокове, намаленията за ранни резервации или други промоции няма да бъдат взети под внимание и сумите
по резервациите ще бъдат калкулирани по основни цени, без отстъпки.
Общи условия:
1.При заетост в хотела под 20 души, изхранването става по меню.
При заетост повече от 20 души, изхранването е на блок – маса.
2.Цените са в лева, на ден, на човек.
3.Минимален престой 5 нощувки.
4.Настаняването в комплекса е след 14 ч., а освобождаването на помещенията до 12 ч. в деня на напускане.

Условия за резервации и анулация на резервацията лято 2018 :

I.

Условия за резервации, анулации и плащания по „Ранни резервации” за сезон лято 2018:

1. Анулиране на резервации, заплатени с отстъпка „Ранни резервации”
a. При анулиране преди крайния срок за пълно плащане : цялата сума се връща;
b. При анулиране след определената дата (пълна или частична анулация), но повече от 15 дни преди
пристигане, се задържа сума равна на 50 % от общата сума;
c. При анулиране 15 или по – малко дни преди пристигане, неявяване / No Show /, или промяна
(намаляване на броя на гости, или прекъсване на престой) се задържа сума равна на 100 % от сумата за
анулирания или променения престой.
4. Броят помещения по промоцията „Ранни резервации” е ограничен.

II. Стандартни условия за резервации, анулации и плащания по офертата сезон лято 2018 (
резервации , които не са платени на 100 % в сроковете по Ранни резерваци ;
а. За да гарантираме вашата резервация е необходимо да заплатите - частично или напълно - според
упоменатия срок в изпратеното от хотела писменно потвърждение на Вашата резервация;
b. В случай, че има по – малко от 5 календарни дни от датата на резервиране до датата на пристигане
е необходимо да направите 100 % заплащане на резервацията в първия работен ден след датата на
резервиране;
c. В случай, че плащането не бъде получено в този срокове , хотел „Сънсет Бийч“, Лозенец има
право да анулира резервацията Ви без предупреждение;
Промени и анулации:
a. Промени и анулации до 15 дни преди пристигане: цялата сума се връща на клиента;
b. Промени и анулации ( пълна или частична ) 15 – 5 дни преди пристигане : 50 % от сумата по
анулирания период се връща на клиента;
c. Промени и анулации ( пълна или частична ) 4 или по – малко дни преди пристигане, неявяване или
прекъсване на престоя: цялата сума се задържа от хотела;
III. Стандартни общи условия за всички резервации:
При промяна на резервацията (брой хора, продължителност на престоя, промяна на гостите), цената се
преизчислява според новия брой гости, престой и ценови сезон, и се прилагат условията по – горе. Във
всички случаи, промените се считат за направени след писмено потвърждение от страна на хотел „
Сънсет Бийч” Лозенец и в случай на възможност.
Условията по-горе не важат за специални промоции и пакети, за които са указани конкретни условия за
резервиране, предплащане и анулиране.
Рекламации се извършват до 14 дни след последната дата на предоставяне на услугата.

Какво включва “ALL INCLUSIVE LIGHT” в хотел “Сънсет Бийч”*** Лозенец
ОСНОВНО ХРАНЕНЕ
Закуска
Обяд
Следобедна закуска
Вечеря

08 00 – 10 00 ч
12 00 – 14 00 ч
16 00 – 17 00 ч
18 30 – 20 30 ч
ГРИВНИ – INCLUSIVE

При вашето пристигане в хотела ще получите отличителни гривни. Молим ви да ги носите до края на вашия
престой, за да може нашия персонал да ви разпознава като гости на хотела. Изгубена гривна са заплаща 5 лева.

НАПИТКИ
В ресторант и лоби- бар
- на закуска – кафе, чай, мляко, минерална вода от диспенсер и безалкохолни от машина
При настаняване на база All Inclusive Light – българско наливно вино, наливна бира от 11.00 часа до 21.00
часа, минерална вода, безалкохолни напитки от машина , кафе, чай.
След определените часове- консумация срещу заплащане.

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ALL-INCLUSIVE LIGHT ПАКЕТА:
–

всички маркови / български и вносни / алкохолни и безалкохолни напитки
– прясно изцедени плодови сокове
– коктейли
– телефон
– рум сървис
– пране
– сейф
– мини бар
– масаж
– лекарско обслужване
– такса за късно освобождаване на стая /почивка/
– шезлонг и чадър на плажа
– сауна
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Не се предлагат алкохолни напитки на лица под 18 годишна възраст.
All-inclusive пакет е само за гостите, които са заплатили тази услуга.
Храна и напитки не се предоставя на лица, които не са заплатили all-inclusive пакет.

