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Хотел Елена**** к.к. Златни пясъци 
представя  

празнично предложение за Майски празници и 
Гергьовден 2022 

 
 

валидно в периода 29.04 - 08.05  
  

 
 

 Хотелът 
 

Четиризвездният хотел “Елена” е разположен в южната част на курорта „Златни пясъци“, на 
приблизително 150м. от плажа. Добрата локация, просторните общи площи и стаи, както и 
бутиковия ни Уелнес Център правят хотела предпочитано място за почивка и релакс. Насладете се 
на новите ни кулинарни изкушения! 
 
 

  Настаняване и цени 

 
 Цените са в лева за възрастен, на нощувка, при двойно настаняване с включен ДДС 

и туристически данък. 
 15% отстъпка за резервации направени до 28.02.2021 г. (вкл.). 

 
Отстъпки в проценти от основната цена: 
 

• Деца от 0 до 1.99  - 100 % отстъпка 
• 1во дете  / от 2 до 12.99 години /, настанено с мин. 2 възр. в Двойна & Студио - 100% отстъпка 
• 2ро дете / от 2 до 12.99 години /, настанено с мин. 2 възр. в Двойна & Студио- 50% отстъпка 
• Дете / от 2 до 12.99 години /, настанено във всички типове стаи /с 1 възр./-50 % отстъпка  
• Възрастен настанен на допълнително легло в Двойна стая / 3-ти настанен / & Студио / 3-ти и 4-

ти настанен / – 30 % отстъпка. 

 
 
 
 

                         
 
Хотел Елена****  
 
 
 

Вид помещение/цена за:  

Настаняване 

Период 
29.04 – 08.05 вкл. 

Цена на човек, на нощувка 
“24 часа All inclusive” 

  

Мин. Макс. Мин. престой 
3 нощувки Възрастни Възр. Деца  

Двойна икономична / на човек 2 2 0 65 

Двойна стая парк / на човек 2 
2  2 

73 
3 1 

Двойна стая море / на човек 2 
2 2 

75 
3 1 

Студио море / на човек 2 
3 2 

80 
4 1 

Единично настаняване в 

двойна стая 
1 1 0 115 
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Празничният  „24 часа All Inclusive” пакет, за всеки ден от празничния период 
включва: 

 

➢ Съответния брой нощувки 
 

• Настаняване в избрания тип помещение (настаняване след 14.00 ч.; освобождаване на     
помещението до 12.00 ч.) 
 

➢ Храни и напитки 
 

• Закуска на блок маса                                                                                                         от 07.30 до 10.00                                                                                                        
• Междинна закуска                                                                                                             от 11.00 до 12.00 
• Обяд на блок маса                                                                                                              от 12.30 до 14.30 
• Следобеден чай и кафе – Лоби бар - бисквити, дребни сладки и др.           от 15.00 до 16.30  
• Вечеря на блок маса                                                                                                          от 18.30 до 21.00  
• Алкохолни, безалкохолни и горещи напитки и коктейли /българско производство, 

определени марки/ –  наливна бира и наливнo винo (червенo и бялo), водка, ракия, джин, 
ром, коняк, бренди, текила, мастика, мента, ликьори, вермут, трапезна вода, пунш сокове, 
газирани  безалкохолни напитки – от машина  - неограничено количество – 24 часа в 
денонощието на всички работещи барове. 
 

 Първото хранене в деня на пристигане е обяд; последното в деня на заминаване е 
закуска (в рамките на посочените часове). 

 
➢ Спорт и свободно време за възрастни 

 

 Уелнес център – Пакетът включва безплатно ползване на (10-19.00h): 
• Отопляем вътрешен басейн (32-34° C) 
• Финландска сауна 
• Ледено ведро 
• Ледена купа 
• Фитнес 

 
*Всички гости ползват до 30% отстъпка от Специалните предложения за процедури и масажи 

в Уелнес Центъра на Хотел Елена! 

 

➢ Анимация за деца и възрастни 
 

• Дневна и вечерна анимация по предварителен график; 
• Детска дневна анимация – детски клуб: детска работилница, грим, рисуване, игри, 

състезания,  зумба за деца и др.(всеки ден): 10:00 ч.-12:00 ч. и 14:30 ч. -17:00 ч.  
• Детска вечерна програма – детска дискотека, игри (всяка вечер): 20:30 ч.-21:00 ч. 

 

 
➢ Специални празнични мероприятия, включени в цената: 
 
✓ Dj парти на 01.05.2022 г. 
✓ Празнично Гергьовденско меню на блок маса – 06.05.2022 г. 
 
 
➢ Други услуги, включени в цената 

 

• Безплатен Wi-Fi в стаитре и в общите части на хотела 
• Безплатен сейф 
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Улуги на разположение на гостите срещу допълнително заплащане:  

 

Уелнес център: 
✓ Солна стая 
✓ Парна баня 
✓ Суха флотация 

✓ Душ „Виши“ 
✓ Турска баня 
✓ Тангентонрна вана 
✓ Масажи

 такси, доктор на повикване, пране/гладене, обменно бюро и коли под наем. 

 

Условия за плащане, анулации, промени 
 

✓ 50% от цената по съответната резервация следва да се заплати в срок от седем календарни дни от 
потвърждението й. 

✓ Цялата стойност на пакета следва да се заплати най-късно до седем работни дни, преди деня на 
настаняване. 

✓ Продажби в последния момент трябва да бъдат платени най-късно един работен ден преди датата на 
пристигане. 

✓ Неустойки за анулации на вече потвърдени от хотела с резервационен номер резервации: 
       а. до 22.04.2022 вкл. – не се прилагат неустойки. 
       б. от 23.04.2021 – 50% неустойка от общата дължима сума по съотвената резервация 
За непристигнали гости има 100 % неустойка, която се калкулира на база на общата дължима сума по 
съответната резервация. 
✓ При преждевременно прекратяване на престоя, след момента на настаняване, по решение на клиента,  

недължащо се на вина на хотела, не се предвижда възстановяване на вече заплатени от клиента суми. 
✓  Замяна на едни гости с други се приема до един ден преди датата на настаняване. 
✓  Плащането се извършва в брой или на посочената банкова сметка на хотела : 
 

Банка: ДСК, Клон 5                                                                                                                                                   
Адрес: ул. Московска 19  
Фирма:“STELLA TOURS 2001”   

BIC Код : STSABGSF                                                           
IBAN: BG65STSA93000014308554 

      Финансов Център София/България                                         Валута: BGN  
                     

Паркиране 
 

Автомобилите спират пред входа на хотела единствено за слизане на пътниците от 
превозното средство и за разтоварване на багаж. 
Зоната от улицата в частта ѝ пред хотела се предлага за паркиране единствено срещу заплащане. 
Цената на автомобил е 20 лв. на ден. Заплаща се на място в хотела при настаняване! Местата са 
ограничени и се предлагат до изчерпването им. Не се приемат предварителни резервации за място 
за паркиране в тази зона. Хотелът не предоставя никакви охранителни услуги по отношение, както 
на зоната за паркиране, така и на паркираните в нея автомобили, съответно не поема ангажимент и 
не носи отговорност за сигурността и опазването на автомобилите по какъвто и да е начин. Цената 
се дължи единствено за предоставяне на място за ползване! 
Хотелът не носи отговорност и по отношение на паркираните от клиенти автомобили по места 
различни от платената зона. 

 
 
 

С уважение, 
Отдел Маркетинг и продажби 

Хотел Елена****, к.к Златни Пясъци 

 
 
 


