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BEST WESTERN PREMIER HOTEL PLOVDIV 
 

НОВОГОДИШНИ ПАКЕТИ 2020/2021 ГОД. 
 

Тип стая 
 

 
 
Брой 
нощувки 

Двойна 
стандартна 

стая 
(1+1) 

Двойна 
Делукс 

стая 
(1+1) 

Суит – спалня 
и 

всекидневна с 
хол 

(2+1) 

Апартамент – 
2 спални, 

всекидневна с 
хол, кухня 

(4+1) 

Настаняване 
на човек на 
диван в суит 

или 
апартамент 

Настаняване 
в единична 
стандартна 

стая  

 Цена на 
възрастен 

Цена на 
възрастен 

Цена на 
възрастен 

Цена на 
възрастен 

Цена на 
възрастен 

Цена на 
възрастен 

Една 194 лв. 199 лв. 204 лв. 209 лв. 174 лв. 224 лв. 

 Деца от 4 год. до 13 год.  

 Цена на дете Цена на 
дете 

Цена на дете Цена на дете Цена на 
дете 

 

Една 118 лв. 
 

88 лв.  

 
Пакетната цена за една нощувка включва: 

 Нощувка в съответния тип стая 

 Уелкъм посрещане с топли напитки и дребни сладкиши 

 Празнична новогодишна вечеря в хотелския ресторант „Пловдив Хилс“ на 31.12.2020г. 

 Отворен бар с безалкохолни и алкохолни напитки 

 Богата новогодишна програма – Ди джей, изпълнител на живо, балет 

 Богата късна закуска/брънч на болк маса на 01.01. в хотела. 
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Доплащане за втора и трета нощувка: 

 Допълнителна нощувка, с включена закуска на човек/дете настанен/о в съответния тип 
помещение на редовно легло 63 лв. (на диван – 33 лв.) на 29.12.2020 г., 30.12.2020г. или 
01.01.2021 г. 

 
Безплатни услуги към пакета: 

 Паркинг 

 Фитнес 

 Безжичен интернет в целия хотел 
 
Условия на резервациите: 

 Всички посочени цени са с вкл. ДДС, застраховка, тур. данък. 

 Пакетните предложения са валидни за периода 29.12.2020 г.-01.01.2021 г., включително. 

 Деца до 4 год. – се настаняват безплатно в кошара или при родителите.  
 
Плащане и анулации: 

 При потвърждение на резервацията, в срок до 7 работни дни се изискват 50 % авансово 
плащане от общата стойност на резервацията. 

 Доплащане на остатъка до 100% от общата сума до 18.12.2020 год. 

 Изключения правят резервации, направени след 18.12.2020 год., когато ще се изискват 100 % 
авансово плащане. 

 При анулиране на резервации до 01.12.2020 год. се задържа внесения депозит от 50 %. 

 При анулиране на резервации след 18.12.2020 год. се задържат 100 % от общата сума. 
 

Цена за куверт без нощувка:  
• Куверт 124 лв/възрастен 
• Куверт 62 лв/дете от 4г. до 13г. 
• Цената включва богато празнично меню, отворен бар за безалкохолни и алкохолни напитки, 
празнична новогодишна програма! 
 
Контакти за резервации: 
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