
 
 

 

 

Уважаеми г-н/г-жо, 

Във връзка с Ваше запитване за организиране на мероприятие и настаняване в 

„Белведере Холидей Клуб”, гр. Банско през месец Май 2021 г., Ви предлагам следната 

специална оферта: 

 Цена за настаняване в апартамент на база нощувка с закуска:  

 42 лв. на човек, на ден – при минимум двама настанени в едноспален апартамент; 

 30 лв. на човек, на ден –  настанен на допълнително в едноспален апартамент; 

 20 лв. на дете /от 6 до 11,99 г./, на ден –  настанено на допълнително в едноспален 

апартамент; 

 

 Цена за настаняване в апартамент на база нощувка с закуска и вечеря:  

 46 лв. на човек, на ден – при минимум двама настанени в едноспален апартамент; 

 35 лв. на човек, на ден –  настанен на допълнително в едноспален апартамент; 

 25 лв. на дете /от 6 до 11,99 г./, на ден –  настанено на допълнително в едноспален 

апартамент; 

Оферираните цени са нетни и  включват: нощувка в луксозен апартамент,  

ползване на вътрешен басейн, фитнес, сауна, парна баня, джакузи, интернет-достъп, 

паркинг, футболно игрище /45/85/.  



Предлагаме безжичен интернет на територията на целия комплекс. 

 

Комплексът  предлага едноспални и двуспални апартаменти. 

Едноспалният апартамент се състои от спалня /цял матрак или разделени легла/, 

хол с двоен разтегателен диван, кухненски бокс, санитарен възел, тераса. 

Двуспалният апартамент се състои от една спалня с цял матрак, една спалня с 

разделени легла, хол с двоен разтегателен диван, кухненски бокс, санитарен възел, тераса. 

 

• Комплексът поставя на първо място живота и здравето на своите служители и 

клиенти, като се работи в условия на повишени мерки за сигурност, хигиена и дезинфекция, 

при ред и условия, изцяло съобразени с превенцията, ограничаване на разпространението и 

борбата с COVID - 19. Хотелът си запазва правото да променя условията и изискванията за 

престой, съобразно ограниченията и мерките, наложени и действащи към момента на 

територията на България. 

 

Оставам на разположение за въпроси и уточнения, по предложената оферта. 

 

15.04.2021 г.       С уважение: ....................... 

Гр. Банско   

Manager.belvedereholidayclub@gmail.com 

www.belvedereholidayclub.bg 

 

 


