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ЛЯТО 2022
ПЕРИОД
НАСТАНЯВАНЕ
Възрастен на основно легло
Единична стая
Мезонет – за цяло помещение
/2+2 или 3+1 максимум/
Дете 2 – 12,99 год. на основно
легло
Възрастен на допълнително
легло
2-ро дете от 2 – 12,99 год. В
двойна стая 2 възр.+ 2 деца до
12,99

30.05 – 30.06.22
07.09 – 15.09.22

01.07 – 14.07.22
01.09 – 06.09.22

15.07 – 30.07.22
21.08 – 31.08.22

31.07 –
20.08.22

45,00 лв.
63,00 лв.

57,00 лв.
78,00 лв.

68,00 лв.
93,00 лв.

79,00 лв.
109,00 лв.

198,00 лв.

246,00 лв.

294,00 лв.

343,00 лв.

34,00 лв.

42,00 лв.

49,00 лв.

58,00 лв.

36,00 лв.

45,00 лв.

54,00 лв.

62,00 лв.

25,00 лв.

25,00 лв.

25,00 лв.

25,00 лв.

Цената е на човек, на ден в BGL и включва: нощувка, закуска, обяд, вечеря – на блок маса/ при заетост над 20
души/ , напитки само по време на храненията / наливни безалкохолни напитки от машина, наливно бяло и
червено вино, наливна бира, кафе и чай от машина/, ползване на открит басейн, неохраняем паркинг, WIFI в
общите части на хотела, застраховка, туристически данък, .

Безплатна консумация на наливни - бира, бяло и червено вино кафе,чай и безалкохолни от машина само по време на храненията.
Извън определените часове, всяка консумацията се заплаща.
Кафе еспресо/ капсула /,вносен и български алкохол на лоби бара,срещу заплащане.
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.
3. НОВО!!! Сряда и събота за вечеря – рибно меню. По желание. Срещу допълнително
доплащане.
Доплащане – 15,00 лв.за възрастен.
7,00 лв. за деца. По предварителна заявка.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 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 двойна стая + един единичен фотьойл, едното дете НЕ
ползва легло, а спи при родителите.
 НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА НАСТАНЯВАНЕ НА 4 ДУШИ В ЕДНА СТАЯ !!!!!!!!!!!!!!!
 Мезонета разполага с 4 основни легла в две самостоятелни двойни стаи и един общ санитарен
възел,за двете стаи. Няма възможност за допълнителни легла.
 Възрастен на допълнително легло ползва фотьойл с размери 0,90 см / 2 м.
НЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВА !!!
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Програма "БАБА И ВНУЧЕ" - 45,00 лева за един възрастен и едно дете до 12,99 год.на ден, в двойна
стая.
Втори възрастен настананен в същатата стая - 40,00 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 само по време на храненията.
Период на програмата , настаняване до 24.06.2022 и след 07.09.2022 год.
Програмата „ Баба и внуче” не се комбинира с отстъпки за ранни резервации и допълнителни
СПО оферти.
ОТСТЪПКИ ЗА РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ:





20% отстъпка при резервиране до 31.01.2022 г. и предплащане с 40% до 28.02.22 г.
15% отстъпка при резерваране до 28.02.2022 г. и предплащане с 40% до 31.03.2122 г.
13% отстъпка при резерваране до 31.03.2022 г. и предплащане с 40% до 30.04.22 г.
10% отстъпка при резерваране до 30.04.2022 г. и предплащане с 40% до 30.05.22 г.

УСЛОВИЯ за отстъпки по ранни резервации :
 резервацията да бъде направена в определения срок
 резервациата да бъде предплатена с 40% от сумата, в определения срок
 доплащане на резервацията до 25 дни преди датата на настаняване
 минимум престой 3 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

При заетост в хотела под 20 души, изхранването става на сет меню.
При заетост повече от 20 души, изхранването е на блок – маса.
Цените са в лева, на ден, на човек.
Минимален престой 3 нощувки.
Настаняване след 15 ч., освобождаване до 11: 30 ч. в деня на напускане.
Такса късно освобождаване – 10,00 лв. за всеки започнат астрономически час, след 11:30 ч.
При напускане на хотела, по- рано от заявената дата на отпътуване – ЗАПЛАТЕНАТА СУМА НЕ СЕ
ВРЪЩА!!!
8. Всички услуги и удобства, които не са включени в цената, се заплащат.
9. Не се предлагат алкохолни напитки на лица под 18 годишна възраст.
ВАЖНО!!!
С цел, да се осигури здравето и безопасността на нашите гости - почистване и/или смяна на бельо се
извършват след ПРЕДВАРИТЕЛНА заявка на рецепция.
Почистване и/или смяна на бельо става от 08:00 ч. до 14:00 ч.
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Какво включва изхрането в хотел “Сънсет Бийч”*** Лозенец
при заетост над 20 души.

Закуска
Обяд

08 00 – 10 00 ч
12 00 – 14 00 ч

Вечеря

18 30 – 20 30 ч

Меню при хранене на блок - маса:
ЗАКУСКА:
Колбаси
Сирена
Кашкавал
Сезонни зеленчуци
Корнфлекс

ОБЯД:
2 – 3 вида салати
Топла супа / Таратор
1 – 3 вида готвени ястия
Пържени картофи
Десерт

ВЕЧЕРЯ:
2 – 3 вида салати
1 – 3 вида готвени ястия
Пържени картофи
Десерт

СЛАДОЛЕД ОТ МАШИНА ПРИ ЗАЕТОСТ В ХОТЕЛА НАД 50 ДУШИ!!!
ПРИ ЗАЕТОСТ ПОД 20 ДУШИ,ИЗХРАНВАНЕТО Е НА СЕТ МЕНЮ!!!
Безплатна консумация на наливни - бира, бяло и червено вино кафе, чай и
безалкохолни от машина - само по време на храненията.
Извън определените часове, всяка консумацията се заплаща.
Кафе еспресо/ капсула /,вносен и български алкохол на лоби бара,срещу заплащане.
ПРИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА,ХОТЕЛА СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА
ПРОМЕНЯ ЦЕНИ И УСЛОВИЯ!!!
Условия за резервации и анулация на резервацията лято 2022 :

I.

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

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 10 % от общата сума;
c. При анулиране 15 или по – малко дни преди пристигане или неявяване / No Show
/ се задържа сума равна на 20 % от сумата.
2. Броят помещения по промоцията „Ранни резервации” е ограничен.
II. Стандартни условия за резервации, анулации и плащания по офертата сезон
лято 2022 ( резервации , които не са платени на 100 % в сроковете по Ранни
резерваци ;
1. За да гарантираме вашата резервация е необходимо да заплатите - частично
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или напълно - според упоменатия срок в изпратеното от хотела писменно
потвърждение на Вашата резервация;
2 . 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;
3 . В случай, че плащането не бъде получено в този срокове , хотел „Сънсет
Бийч“, Лозенец има право да анулира резервацията Ви без предупреждение;
Анулации:
1. Анулации до 15 дни преди пристигане: цялата сума се връща на клиента;
2. Анулации 14 – 5 дни преди пристигане : 1 нощувка според вида на настаняване
и изхранване се удържа от хотела
3 . Анулации 4 – 2 дни преди пристигане: 2 нощувки според вида на настаняване
и изхранване са удържат от хотела
4 . 1 или по – малко дни преди пристигане, неявяване или прекъсване на престоя:
цялата сума се задържа от хотела;
III. Стандартни общи условия за всички резервации:
1. 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.
2. Условията по-горе не важат за специални промоции и пакети, ако са указани
конкретни условия за резервиране, предплащане и анулиране.
3. Рекламации се извършват до 14 дни след последната дата на предоставяне на
услугата.

