
*Хотелът си запазва правото да променя цените по време на официални и национални празници. 

 

 
__________________________________________________________ 

ЦЕНИ РЕЦЕПЦИЯ  

2023г 

ПЕРИОД 
A 

01.06-08.06 
11.09-05.10  

B 
09.06-19.06 
04.09-10.09 

C 
20.06-03.07 
27.08-03.09 

D 
04.07-10.07 
20.08-26.08 

E 
11.07-19.08 

ТИП СТАЯ  
     

СТУДИО 90 105 120 140 165 

СТУДИО 
( единично ) 130 140 175 185 215 

АПАРТАМЕНТ 95 120 130 150 185 

      

 
*ЦЕНИ В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА НА ЧОВЕК НА ДЕН – ПАКЕТ ALL INCLUSIVE 

Пакетните цени са в лева на човек на ден и включват: 
 Комфортни нощувки и богата шведска маса в основния ресторант за закуска, обяд и вечеря с вкусни ястия, 

приготвени с любов от нашите майстор готвачи;  
 Междинни хранения с любими снаксове, дребни сладки и кексове в Лоби Бар и Пуул Бар; 
 Алкохолни и безалкохолни напитки от подбрани местни производители; 
 Спорт и забавления: тенис на маса, дартс, водна топка, мултифункционално игрище, детска и спортна 

анимация; 
 2 Външни басейни за деца и възрастни, шезлонги, чадъри; 
 Плажна зона към хотела с шезлонги и чадъри - до изчерпване на наличностите; 
 Открит паркинг - до изчерпване на наличностите; 
 Безплатен WI-FI интернет в общите части и в стаите на хотела; 
 9% ДДС и тур. такса. 

 
Максимално настаняване – редовни и допълнителни легла: 
 Студио  – 2 възрастни /2 редовни легла/ + 1 дете до 12.99 г. допълнително легло; 
 Апартамент (едноспален) – 2 възрастни /2 редовни легла/ + 2 деца до 12,99 г. на доп. легла или 3 възр. + 1 дете 

до 12.99 г.. 
 

Политика за настаняване на деца и трети възрастен: 
 1-во дете от 2 до 12,99 год. се настаняват безплатно в стаята на 2-ма пълноплащащи родители, съгл. посочения 

капацитет на стаята. Осигуряваме безплатни кошарка с бельо, при поискване; 
 2-ро дете от 2 до 12,99 год. на допълнително легло, се доплаща 35 лв./нощ;  
 3-ти възрастен в апартамент доплаща 50% от цената на редовно легло за възрастен. 

 
Условия за резервации, анулации, плащане, валидни за пакета: 
 Цените са валидни при предплащане на 400лв без право за връщане на депозита, при анулация, 7 или по-

малко дни преди датата за настаняване; 
 Цените са валидни при онлайн резервации на www.casablanca-obzor.com или с писмена заявка на  
 mail: hotel@casablanca-obzor.com.  
 Банкова сметка: ДСК, Получател: ОБЗОР МЕНИДЖМЪНТ АД, в лева: BG64STSA93000017588045, в евро: 

BG78STSA93000017615923, BIC: STSABGSF. Моля да отбележите като основание на плащането, референтен 
номер на резервация и име на което е направена резервацията! 


