Оферта за провеждане на събитие
във в.с. Албена в периода 06-08.10.2022 г.
НАСТАНЯВАНЕ

Хотел

Борд

Цени за настаняване в периода 06.10-08.10.2022 г.
Единична стая на ден

Маритим Парадайс Блу 5*

Амелиа 5*

Фламинго Гранд 5*

Хотел 4*
(Калиакра Маре, Калианкра
Бийч, Сенди Бийч
или Лагуна Бийч)

Легло в двойна стая на
ден
98,00 лева

BВ

160,00 лева

HВ

195,00 лева

BВ

150,00 лева

94,00 лева

HВ

173,00 лева

108,00 лева

BВ

118,00 лева

HВ

138,00 лева

BB

72,00 лева

HВ

90,00 лева

136,50 лева

74,00 лева
92,00 лева
51,00 лева

63,00 лева

* Цените за настаняване са нетни, в лева и включват ДДС, застраховка и туристически данък.
* Те са валидни както за периода на събитието, така и при продължителен престой на
делегатите до 3 дни преди началото и 2 дни след края на събитието.
* При потвърждение, на база датата на получената заявка се потвърждава името на
конкретния хотел 4 *.
* Цените за настаняване са на база BВ – нощувка + закуска.
* Цените за настаняване са на база HВ – нощувка + закуска и вечеря на блок маса, без включени
напитки.
* Трети възрастен, настанен на допълнително легло, ползва 20% отстъпка от цената за легло
в двойна стая.
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Формуляр за хотелска резервация
Детайли за резервацията:
Дата/Час : ………… 2022 г. …………ч.
№ Име и фамилия

1

Хотел

Дата на
Дата на
Тип стая
пристигане заминаване Единична
или дво на
стая

…..10.22 г.

Име и
Брой
фамилия нощувки
на лицето,
настането
в двойна
стая*

Цена Вид борд
на
BB или
стая/ HB
на
ден

....10.22 г.

2
3

➢ Специални
изисквания:............................................................................................................................................................................
➢ Трансфер от/до летище Варна ........................... ...................................................
(попълнете дата и № на полета)
Данни за издаване на фактура на фирма:
Име: ……………………………………….
ЕИК: ……………………………………….
ЕИК по ЗДДС: …………………………
Адрес: …………………………………….
МОЛ: ………………………………………
Данни за издаване на фактура на физическо лице:
Три имена по лична карта: …………………………………….…..
ЕГН: …………………………………………………………………..…….….
Адрес по лична карта: ………………………………………………..

Забележка: Моля попълнете горния формуляр и го изпратете като
прикачен файл на имейла на администрацията на курорта по-долу:

kcenter@albena.bg

й
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Условия за настаняване и плащане:
Настаняването в хотела в деня на пристигането започва от 12:00 часа, а
освобождаването на стаите, в деня на заминаване, до 11:00 часа.

•
•
•

Всяка подадена и платена резервация се счита за окончателна.
При анулиране на резервация след 25.09.2022 г. или в случай на заявен, но не
пристигнал участник се заплаща неустойка в размер на една нощувка в
съответната категория хотел и база на изхранване.

За възникнали въпроси, екипът на Конгресен Център Албена е винаги на Ваше
разположение!
Телефон за връзка: +359/ 5885 853 084
И-мейл: kcenter@albena.bg
•

Разплащане:
•

След попълване на формуляр за хотелска резервация и изпращането му по имейл, в рамките на 2 работни дни от подаването му, резервацията ще бъде
потвърдена, за потвърждение на резервацията се счита получаването на
резервационен номер.

•

Срокът за плащане на сума по направената резервация е до 5 работни дни
след получаване на резервационен номер.

•

Плащанията на хотелски услуги се извършват по банков път в полза на
„Албена Тур” ЕАД, по следната банкова сметка в лева:

Сметка в институция: ДСК
IBAN: BG58STSA93001506048788
Име на получателя: Албена Тур ЕАД
•

•
•

Оригинална фактура на физическото/юридическо лице по направеното плащане
се получава след заплащане на пълния размер на дължимата сума по банковата
сметка на „АЛБЕНА ТУР” ЕАД. Молим, да имате предвид, че по закона за ДДС след
дата 01.04.2011 г. всички туроператори, какъвто е в случая и „АЛБЕНА ТУР” ЕАД
издават опростени фактури за настаняване към всеки краен клиент, според член
86 ал.1 от ППЗ ДДС.
В случай, че резервацията не бъде заплатена в този срок, тя автоматично се
анулира и трябва да бъде направена отново.
Внесената сума не се възстановява, в случай че не се откажете своевременно/в
срок до 25.09.2022 г. и/или не се регистрирате в хотела в деня на настаняване. Ако
Албена 9620, Административна сграда, офис 227
Тел: 0579/ 6 24 21; e-mail: kcenter@albena.bg
Your Events … Elegantly done by us!

пристигнете по-късно от деня на резервацията, заплатената сума от
предходните нощувки не се възстановява!
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