
   

                                                 
С.Чифлик, общ.Троян 

Тел.: +359 (0) 885 000 111/222 

Факс:  +359 (0) 670 6 22 22  

e-mail: balkanhotel@abv.bg  

Усетете магията на святата Коледа 

в хотел „Балкан”-с.Чифлик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Апартаментите са тип студио с разтегателен диван 
*Двойните стаи са с две отделни легла с или без тераси 
*Мансардните стаи са спални без тераси 

 
В цената са вкючени:  
-закуски на блок маса 
- празнична  вечеря на Бъдни вечер 
- официална вечеря на  Коледа 
- туристически  данък и  застраховка 
- Релакс зона-сауна, парна и турска баня 
- кардио - фитнес център 
- басейн с топла минерална вода 
- детски басейн  
-джакузита 
- топила с три температурни секции,  
-интернет  
-паркинг. 
 

Доплащане : 
Дете до 5 год. настанено на допълнително легло-безплатно настаняване  
 
Дете от 6 год. до 12 год. настанено на допълнително легло доплаща : 
 
- две нощувки на база пакет - 55 лв. 
- три нощувки на база пакет - 70 лв. 
-четири нощувки на база пакет - 85 лв. 
-пет нощувки на база пакет - 100 лв. 
 
Лице над 12 год.: 
 

-две нощувки на база пакет - 85 лв. 

-три нощувки на база пакет - 105 лв.    

-четири нощувки на база пакет - 125 лв. 

-пет нощувки на база пакет- 145 лв. 

Цена на двойна стая  
за  

2-ма души  
 

Цена на апартамент 
/тип студио/ 
за 2-ма души  

 
  2 нощувки –  410лв. 
  3 нощувки –  555 лв. 
4 нощувки – 680 лв.  

           5 нощувки   -   790 лв. 

2 нощувки – 510лв. 
3 нощувки – 730 лв. 

      4  нощувки–    915 лв. 
      5  нощувки  -  1015лв. 

 

 



 

 

 

 

 

Преживейте големия християнски празник в хотел „Балкан”-с.Чифлик,едно от най-красивите 
кътчета на България,където уюта,топлината и вкусно приготвените коледни специалитети 
ще Ви накарат да се почувствате наистина като у дома си! 
 
 
Политика на пристигане и заминаване: 
 
Час на настаняване – след 14:00 ч.  
Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на 
пристигане. Настаняване преди 09:00 часа се предоставя срещу такса в размер на цената за 
една нощувка, от 09:00-14.00 часа се начислява такса в размер на 50% /петдесет процента/ 
от цената за една нощувка. 
Час на освобождаване – до 12:00 ч. 
 Гости, които освобождават стаята си между 12:00 и 18:00 часа доплащат 30% от цената на 
една нощувка-рецепция. 
 Освобождаване на стаята след 18:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка. 
 
 
   
Анулиране на резервация 
 
Всякакви анулации на резервации трябва да се извършат в писмен вид и да бъдат изпратени  
на reception@balkanhotel.eu 
 Датата, от която влиза в сила анулирането е тази, от която ще получим Вашето писмено 
уведомление. Наказателните такси за анулиране са изложени по-долу:  
 
• 100% от стойността на депозита ,при анулиране след 01.12.2019г.  
 

За реална резервация се счита резервация с 

 депозирана авансова сума от 50% от стойността на резервацията 

  

 
Хотелски Комплекс “Балкан” с. Чифлик 

Резервации: тел.: +359 (0) 670 6 44 88, +359 (0) 670 6 22 22; Моб: +359 (0) 885 000 111, +359 (0) 885 000 222; 

URL: www.balkanhotel.eu, e-mail: balkanhotel@abv.bg 
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