
  Accommodation 
Meetings & Events 

ОФЕРТА ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ  
До: Икономически университет - Варна 

Лице за контакт: докт. Христина Георгиева 

E: hristina.georgieva@ue-varna.bg  

От: Самуил Рашев 

Маркетинг и ФОМ 

Амирал Хотел Варна  

(ex. Бест Уестърн Парк Хотел) 

T: 0888 332 993 

E: marketing@myamiralhotel.com 

W: www.myamiralhotel.com  

1.Преференциални цени за настаняване за периода 16 и 17.06.22: 
/Важат за гости на 25-тата научна конференция на Икономически университет - 
Варна/ 

Тип стая*:  
Цена на вечер 

/с включена закуска/ 

Цена на вечер 

/без закуска/ 

Стандартна Двойна стая 
/единично настаняване/ 

89 лв. 84 лв. 

Стандартна Двойна стая 
/двойно настаняване/ 

105 лв. 98 лв. 

Супериорна Двойна стая 
/единично настаняване/ 

95 лв. 90 лв. 

Супериорна Двойна стая 
/двойно настаняване/ 

109 лв 102 лв 

  *Цените за настаняване включват: 
Първокласна закуска на блок маса, кабелен и безжичен интернет, кафе, чай и 
минерална вода в стаята, фитнес зона, паркинг (според наличността), туристическа 
застраховка, курортна такса, 9% ДДС. 
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2. Гъвкави резервационни условия: 
- Индивидуални резервации по настоящата оферта се потвърждават след предоставяне 
на актуален телефон за връзка, като хотелът си запазва правото да се свърже с госта за 
препотвърждаване на датата на пристигане и детайлите на резервацията. Не е 
необходимо авансово плащане по индивидуални резервации. 
- Едновременното резервиране на 10+ стаи за определен период се счита за групова 
резервация.  
- Групови резервации (за 10+ стаи) се потвърждават след авансово плащане на мин. 30% 
от стойността на настаняването до 14 дни преди настаняване, и финално плащане до 2 
дни преди датата на пристигане.  
- Анулация на индивидуална резервация е безплатна до 24 часа преди датата на 
пристигане. Безплатна анулация на група се приема в срок до 15 дни преди настаняване 
и частична (до 20% от броя стаи) до 3 дни преди настаняване. Групови анулации >72 
часа преди пристигане се таксуват в пълен размер. 
- Финално плащане може да се извърши в брой и с карта на място в деня на пристигане 
или предварително по банков път по предварително подготвена проформа.   
- Цените за нощувки и изхранване са с включени 9% ДДС, цените на всички 
допълнителни услуги – с 20% ДДС.  
- Валидност на офертата: 30 дни от датата на нейното съставяне.  
- С тази оферта хотелът не се ангажира със запазването на помещения.  
- Резервации се приемат на принципа заявка – потвърждение, според наличността. 

 
 

 

С уважение,  
Самуил Рашев 05.04.2022 
Маркетинг и ФОМ Гр. Варна 


