СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ
във Ваканционно селище Орлова скала

Период на настаняване 30.04.21 г. – 09.05.21г.
Тип настаняване
Двойна стая
Студио

Цена 2 нощувки
219 лв
239 лв

Цена 3 нощувки
309 лв
339 лв

Доплащане: деца от 5.99 г. до 11.99 г. - 9 лв
Доплащане: деца от 11.99 г. до 17.99 г. - 16 лв

Цената е за 2ма възрастни за съответния брой нощувки и включва:
❖ Две или три нощувки в двойна стая или студио
❖ Тракийска закуска – домашни: мекици, баница със сирене, пържени
филийки, сандвичи, палачинки, чай, айран, кафе;
❖ Вечеря на три сет меню – избор от дневното ни меню
Примерно меню:
Салата / домат, краставица, печена на място червена чушка, плочка сирене,
лук, маслина, магданоз/
Три селски домашни кюфтенца с пресни пържени картофи и домашна лютенца от
Етрополския край
Домашна бисквитена торта

❖ Празничен обяд Великденски или Георгьовски.
Доплащат се 29 лв за възрастен.
Важи за гости с престой на 2ри и 6ти май 21г.
❖ Деца 5.99 г. до 11.99 г. - 9 лв; Деца 11.99 г. до 17.99 г. - 19 лв
❖ Паркинг
❖ Сауна
❖ Туристическа застраховка, 9 % ДДС, местен туристически данък
ПРАЗНИЧЕН ОБЯД НА 2.05 И 6ТИ МАЙ
Салата
Зелена салата с пресни карставички, лук, маслини, варено яйце
Предястие
Солени палачинки с гъби и шунка и сирене Филаделфия
Основно ястие
Ахнешко печено на бавен огън с картофи и дроб сърма
Десерт
Домашна шоколадова торта

Условия по офертата:
1. Офертата не е обвързана с резервация. За да бъде гарантирана е
необходимо 50 % предплащане на всички заявени услуги до 5 дни след
писмено потвърждение oт страна на клиента. Доплащането може да
бъде извършено в деня на настаняването.
2. Условия за анулации: Безплатно анулиране до 14 дни преди датата на
настаняване. Клиентът дължи сумата на стойността на една нощувка, ако
анулира резервацията до 3 дни преди датата на настаняване. За
анулации 1 ден преди дата на настаняване хотелът запазва правото си
да не възстановява цялата сума по резервацията или да предостави
ваучер за друг период.
3. С приемането на тази оферта клиенът се задължава да спазва всички
условия за безопастност във връзка с COVID 19.
4. Внасянето на храни и напитки в ресторанта не е разрешено.
5. С приемането на офертата се съглаявате с общите условия, работно
време и политика на ваканционното селище обявени в сайта.
С уважение,
Екипът на в.с. Орлова скала
Т: +359 877 73 73 93

