Хотел КООП Китен
Цени за член-кооператори и притежатели на клиентска карта КООП 2019 г.
Брой
FB / Тип помещение
нощувки
5+1

8+2

Единична
Двойна стая
Апартамент
3-ти / 4-ти възрастен в двойна стая или
апартамент
Дете от 6 до 12 г. на основно легло в
двойна стая или допълнително легло в
двойна или апартамент
Единична
Двойна стая
Апартамент
3-ти / 4-ти възрастен в двойна стая или
апартамент
Дете от 6 до 12 г. на основно легло в
двойна стая или допълнително легло в
двойна или апартамент

Брой
гости

01 – 30.06
01 – 15.09

01.07 – 31.08.

1
2
2
1

348
540
600
216

396
600
660
230

1

132

147

1
2
2
1

544
860
960
305

640
960
1060
320

1

205

240

1.Цената е в лева на помещение и включва:
• 6 / 10 нощувки на база FB /нощувка, закуска, обяд, вечеря/
• ползване на открит басейн с шезлонг и чадър около басейна
• интернет във фоайето на хотела
• паркинг
• ДДС, застраховка и туристически данък
2.Отстъпки:
• Дете до 6 г. на доп. легло с двама възрастни в помещение се настанява
безплатно.
• Дете от 6 до 12 г. на доп. легло с двама възрастни заплаща 50% от цената.
• При настаняване на 1 възрастен с 1 дете до 12 г. в двойна стая се ползва 25%
отстъпка от цената на основното легло в двойна стая.
3.Общи условия:
Предложените преференциални пакети се ползват както от член-кооператори и
притежатели на клиентска карта КООП, така и от почиващите с тях членове на
семейството им. Туристическите и балнеоложки услуги се предоставят на членкооператорите, регистрирани в модул „Кооперативни организации” на
Статистическата информационна система на ЦКС. Активността на клиентската
карта КООП се удостоверява от кооперативната организация, която потвърждава,
че притежателят й отговаря на условието месечният оборот по картата през
последните 5 месеца да е не по-малък от
100 лв.
Преференциалните пакети не са валидни по време на национални празници и
специални дати.

