
 

Относно: Настаняване на група  – 25, 40 и 80 човека 

 

 Цените са за стая на вечер и включват:  

 Нощувка със съответния пансион, ползване на открит/само през летния период/ и закрит басейн с 
минерална вода, външно джакузи,сауна, парна баня, йодна стая, стая за релакс, фитнес, паркинг, сейф 
на рецепция, туристически данък, застраховка, 9 % ДДС 

Стаите разполагат с: 

 Легла тип King Size и Twin 

 Диван или фотьойл с възможност за разтягане в повечето от стаите 

 Възможност за допълнително легло или бебешка кошарка в някои от стаите 

 Сателитна телевизия  

 Телевизор 

 Климатик 

 Телефон  

 Баня с душ кабина, вана или джакузи 

 Сешоар  

 Безжичен интернет  

 Мини бар 

 Комплимент в апартаментите – кафе и чай, 

термокана 

 Пълен козметичен сет 

 Халати и чехли 
 

 Медите Спа Ризорт 5* разполага с 86 помещения, 

делукс и премиум стаи и апартаменти, в които 

могат да се настанят настанят 170 човека на 

редовни легла /възможност за допълнителни в по-

голямата част от помещенията/ 

 
 Спа Вили Медите 5* разполага с 2 триспални 

вили, 2 едноспални вили и 5 двуспални вили, с 

общ капацитет 32 редовни легла. Въввсяка вила 

има възможност за настаняване на до 2 човека на 

допълнителни легла в общото помещени. 

*Настаняване след 14.00 ч, напускане до 12.00 ч.  

Тип стая Вид 
настаня

ване 

Макс. капацитет Площ на 
стаята 
/кв.м./ 

Префенциална 
нетна цена с 

включена закуска 
Делник  

Преференциална 
нетна цена с 

включена закуска 
Уикенд 

Делукс стая  SGL 1 adl 30.00 115 лв. 140 лв. 

      

 
До: Снежанка Рибарска  
 

 

 

  
Организация:  Институт по публична 
администрация 
  

 

Телефон:     

 

 
 

 

Имейл:    
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
**За ранно настаняване или късно освобождаване се доплаща 50 % от посочената цена. 
 

1. Бизнес услуга: 
 

 

Цената включва следното техническо оборудване: 

 Мултимедия 
 Екран 
 Флипчарт 
 Озвучаване 

 
2. Кафе-паузи 

Основна:   

 Кафе, чай  и минерална вода в кана- 4,20 лв на човек 
 
 
Добавки:  

 Дребни сладки и соленки – 2,30 лв. на човек 

 Натурален сок – 1,50 лв. на човек 

 Бутилирана минерална вода – 2.20 лв. на човек 

 Клуб сандвичи – 6.80 лв.  

 Плато лодове 500 гр. – 15.00 лв.  

 Мини кроасан – 0.65 лв. 

 *Предложения за хапки по запитване 
 
 
 

 
3. Изхранване 

 
Хотелът разполага с  механа „Софра“, класически ресторант „Медите“, нощен клуб MASSA. 
 

 Обяд – сет меню, минерална вода– 25  лв. на човек. 

 Вечеря – сет меню, минерална вода – 30-35 лв. на човек  

 Овъртайм/след 24:00ч./ - 100 лв на час 

 Ди Джей – 300 лв. 
 

 

 

 

 

 Размер
и 

Капацитет при тип подредба Дневна 
светлина 

Цена до    
4 часа 

Цена за    
1 ден 

Зала кв.м Театър Класна стая П-образно Борд       

„Алфа“ 300 200 130 75 100 х 75 лв 150 лв 

Допълнително  
техническо оборудване 

Наем на ден 

Мултимедия 40 лв 

Лаптоп 50 лв 

Техническо лице в залата 80 лв 



 

 

 

 За да гарантирате Вашата резервация, моля да ни предоставите данни от кредитна карта или да наредите 50 

% депозит най-късно 20 дни преди събитието по банкова сметка. Можете да анулирате  резервация или да 

промените престоя без неустойка до 20 дни преди датата на настаняване.  

За анулации, направени след този период се начислява неустойка, както следва: 

 20 дни преди датата на настаняване – неустойка 30 % от целия престой 

 7 дни преди датата на настаняване – неустойка 50 % от целия престой 

 2 дни преди датата на настаняване, непристигане на участници или  промяна на престоя след 
настаняване – неустойка 100 % от целия престой 

 Хотелът не гарантира непредплатени резервации. 

Надявам се, че така предложената оферта отговаря на Вашите очаквания. Моля не се колебайте да се 
свържете с мен ако имате въпроси. 

 
 
С уважение: 
Цветелина Арнаудова  
Отдел Маркетинг  
Моб. 0876 990 888 

Условия за резервация и плащане 


