
Брой 

лица

07.08 – 27.08. 01.09 – 15.09. Брой 

лица

07.08 – 27.08. 01.09 – 15.09.

1 396 346 1 640 544

2 600 540 2 960 860

2 660 600 2 1 060 960

1 230 215 1 320 305

1 147 129 1 235 205

ОБЩИ 

УСЛОВИЯ:

От / до Къде

8:00 - 10:00 ч. Ресторант

10:30 - 11:30 ч. Бар басейн

12:00 - 14:00 ч. Ресторант

15:00 - 16:30 ч. Бар басейн

18:00 - 20:30 ч. Ресторант

11:00 - 23:00 ч. Бар басейн

Хотел "КООП-Китен", гр. Китен

Специални пакети за член-кооператори или притежатели на 

клиентска карта "КООП" за Лято'2018

5 + 1 ALL Inclusive 8 + 2  ALL Inclusive

Какво

- месечният оборот по картата за посочения 5-месечен период да не е по-малък от 100 лв.; 

2. Дете до 6 г. на допълнително легло с двама възрастни се настанява безплатно. 

При посочените условия могат да почиват член-кооператорите и притежателите на клиентска карта КООП, 

както и придружаващите ги членовете на техните семейства.

Активността на клиентката карта КООП се удостоверява от кооперативната организация и тя трябва да 

отговаря на следните критерии:

- с картата е пазарувано през последните 5 месеца, преди датата на настаняване; 

База за хранене All Inclusive включва:

Единична стая

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 стая или апартамент

Вид пакет 

Период 

1. Цените са в лева на помещение и включват:

Безалкохолни и алкохолни напитки местно 

производство, кафе, чай

Закуска – блок маса, безалкохолни напитки 

местно производство, кафе, чай

Късна закуска –  сандвичи, палачинки, скара

Обяд –  блок маса, салатен бар, основни ястия, 

десерти, безалкохолни и алкохолни напитки 

местно производство, кафе, чай

Следобедна закуска -  сандвичи, палачинки, скара

Вечеря -  блок маса, салатен бар, основни ястия, 

десерти, безалкохолни и алкохолни напитки 

местно производство, кафе, чай

 - открит басейн с шезлонг и чадър около басейна, според наличността

 - паркинг

 - ДДС, туристически данък, застраховка.

 - 5 или 8 нощувки на база ол инклузив + 1 или 2 нощувка на база ол инклузив бонус;


