
 

 

              

 
 

                           

ПАКЕТИ С ГАЛА ВЕЧЕРЯ  В МЕХАНА „БЪЛГАРЕ“ 
 

ПАКЕТИ СЪС ЗАКУСКА 
 

 

ПАКЕТИ СЪС ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ 
 

 
 
 
 

НАСТАНЯВАНЕ 3 нощувки 4 нощувки 

   

Двойна стая  1071 лв.                 1272 лв. 

Единична стая  729 лв.                  888 лв. 

   

Студио – 2 възр. 1386 лв.                   1676 лв. 

Апартамент – 2 възр. 1515 лв.                  1844 лв. 

Апартамент „Фамилен“ – 2 възр. 1935 лв.                  2384 лв. 

 
Юноша до 15.99г. на допълнително 
легло в стая или апартамент 

414 лв.                    484 лв. 

Възрастен на доп. легло в апартамент 414 лв.                    484 лв.  

   
Политика за деца : 
 
Деца до 3,99 г.        

 
 
                   БЕЗПЛАТНО 

 
    
                 БЕЗПЛАТНО 

Дете от 4-11.99г на редовно легло в 
единична стая 

90 лв.  
                    90 лв. 

Дете от 4 до 11,99 г. на доп. легло в 
двойна стая 

195 лв.  
                    226 лв. 

 
Дете от 4 до 11,99г. на доп. легло в 
апартамент или студио 

90 лв.  
                     90 лв. 

НАСТАНЯВАНЕ 3 нощувки 4 нощувки 

   

Двойна стая                  1156 лв.                 1408 лв. 

Единична стая                   767 лв.                  944 лв. 

   

Студио – 2 възр.                  1459 лв.                  1796 лв. 

Апартамент – 2 възр.                  1585 лв.                  1960 лв. 

Апартамент „Фамилен“ – 2 възр.                  1990 лв.                  2480 лв. 

 
Юноша до 15.99г. на допълнително 
легло в стая или апартамент 

                   464 лв.                    556 лв. 

Възрастен на доп. легло в апартамент                    464 лв.                     556 лв.  

   
Политика за деца : 
 
Деца до 3,99 г.        

 
    
                 БЕЗПЛАТНО 

 
    
                 БЕЗПЛАТНО 

Дете от 4-11.99г на редовно легло в 
единична стая 

 
                    132 лв. 

 
                    153 лв. 

Дете от 4 до 11,99 г. на доп. легло в 
двойна стая 

 
                    234 лв. 

 
                    285 лв. 

 
Дете от 4 до 11,99г. на доп. легло в 
апартамент или студио 

 
                     132 лв. 

 
                     153 лв. 

Нова Година в  Интерхотел Сандански! 
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ПАКЕТИ С ГАЛА ВЕЧЕРЯ  В РЕСТОРАНТ „РЕНЕСАНС“ 
 

ПАКЕТИ СЪС ЗАКУСКА 
 

 

ПАКЕТИ СЪС ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ 
 

 

НАСТАНЯВАНЕ 3 нощувки 4 нощувки 

   

Двойна стая  1111 лв.                 1312 лв. 

Единична стая  749 лв.                  908 лв. 

   

Студио – 2 възр. 1426 лв.                  1716 лв. 

Апартамент – 2 възр. 1555 лв.                  1884 лв. 

Апартамент „Фамилен“ – 2 възр. 1975 лв.                  2424 лв. 

 
Юноша до 15.99г. на допълнително 
легло в стая или апартамент 

434 лв.                    504 лв. 

Възрастен на доп. Легло в апартамент 434 лв.                    504 лв.  

   
Политика за деца : 
 
Деца до 3,99 г.        

 
 

БЕЗПЛАТНО 

 
    
                 БЕЗПЛАТНО 

Дете от 4-11.99г на редовно легло в 
единична стая 

 
100 лв. 

 
                    100 лв. 

Дете от 4 до 11,99 г. на доп. Легло в 
двойна стая 

 
205 лв. 

 
                    236 лв. 

 
Дете от 4 до 11,99г. на доп. Легло в 
апартамент или студио 

 
100 лв. 

 
                     100 лв. 

НАСТАНЯВАНЕ 3 нощувки 
 

4 нощувки 

 

Двойна стая  1196 лв. 1448 лв. 

Единична стая                       787 лв. 964 лв. 

   

Студио  – 2 възр. 1499 лв. 1836 лв. 

Апартамент – 2 възр. 1625 лв. 2000 лв. 

Апартамент „Фамилен“ – 2 възр. 2030 лв. 2520 лв. 

 
Юноша до 15.99г. на допълнително 
легло в стая или апартамент 484 лв. 576 лв. 

Възрастен на доп. легло в апартамент 484 лв. 576 лв. 
Политика за деца : 
 
Деца до 3,99 г.        

БЕЗПЛАТНО БЕЗПЛАТНО 

Дете от 4-11.99г на редовно легло в 
единична стая 

142 лв. 163 лв. 

Дете от 4 до 11,99 г. на доп. легло в 
двойна стая 

244 лв. 295 лв. 

 
Дете от 4 до 11,99г. на доп. легло в 
апартамент или студио 

142 лв. 163 лв. 

Нова Година в  Интерхотел Сандански! 
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ПАКЕТИ С ГАЛА ВЕЧЕРЯ  В РЕСТОРАНТ „САНДАНСКИ“ 

 

ПАКЕТИ СЪС ЗАКУСКА 

 

 

ПАКЕТИ СЪС ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ 

 
 

НАСТАНЯВАНЕ 3 нощувки 4 нощувки 

   

Двойна стая  1171 лв.                 1372 лв. 

Единична стая  779 лв.                  938 лв. 

   

Студио – 2 възр. 1486 лв.                  1776 лв. 

Апартамент – 2 възр. 1615 лв.                  1944 лв. 

Апартамент „Фамилен“ – 2 възр. 2035 лв.                  2484 лв. 

 
Юноша до 15.99г. на допълнително 
легло в стая или апартамент 

464 лв.                    534 лв. 

Възрастен на доп. Легло в апартамент 464 лв.                    534 лв.  

   
Политика за деца : 
 
Деца до 3,99 г.        

 
 

БЕЗПЛАТНО 

 
    
                 БЕЗПЛАТНО 

Дете от 4-11.99г на редовно легло в 
единична стая 

 
115 лв. 

 
                    115 лв. 

Дете от 4 до 11,99 г. на доп. легло в 
двойна стая 

 
220 лв. 

 
                    251 лв. 

 
Дете от 4 до 11,99г. на доп. Легло в 
апартамент или студио 

 
115 лв. 

 
                     115 лв. 

НАСТАНЯВАНЕ 3 нощувки 
 

4 нощувки 
 

Двойна стая  1256 лв. 1508 лв. 

Единична стая                       817 лв. 994 лв. 

   

Студио – 2 възр. 1559 лв. 1896 лв. 

Апартамент – 2 възр. 1685 лв. 2060 лв. 

Апартамент „Фамилен“ – 2 възр. 2090 лв. 2580 лв. 

 
Юноша до 15.99г. на допълнително 
легло в стая или апартамент 514 лв. 606 лв. 

Възрастен на доп. легло в апартамент 514 лв. 606 лв. 
Политика за деца : 
 
Деца до 3,99 г.        

БЕЗПЛАТНО БЕЗПЛАТНО 

Дете от 4-11.99г на редовно легло в 
единична стая 

157 лв. 178 лв. 

Дете от 4 до 11,99 г. на доп. легло в 
двойна стая 

259 лв. 310 лв. 

 
Дете от 4 до 11,99г. на доп. легло в 
апартамент или студио 

157 лв. 178 лв. 

Нова Година в  Интерхотел Сандански! 
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          Пакетната цена е на помещение в лева и включва: 

 
ø Настаняване  за съответния брой нощувки и богата закуска /закуска и вечеря/ на блок маса 

ø Празнична новогодишна вечеря на 31 декември на сет меню в съответния ресторант 

ø Брънч на 01 януари 2020г. от 10:00 ч. до 14:00 ч. 

ø Ползване на сауна, парна баня и фитнес център 

ø Ползване на закрит и открит басейн с минерална вода; открит термален басейн с минерална 

вода  

ø Безплатно ползване на безжичен интернет на територията на целия хотел 

ø За децата: детски кът на открито, забавачница  с професионален аниматор 

ø 9% ДДС, туристическа такса 

ø Цената е валидна за 3 и 4 нощувки в периода от 28ми   декември 2019г. до 01ви  

януари 2020г. /включително/. 

ø Резервацията се счита за гарантирана при 100% авансово плащане до 5 дни след 

потвърждение. 

ø Сумата по предплатена резервация не се възстановява. 

ø Интерхотел Сандански си запазва правото за промяна на цените. 

 

 
 
 

 


