ОФЕРТА
АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ

2017
в хотел Елена, к.к. Златни пясъци

Акценти на празничното събитие :
 Водещ на празничното събитие;
 Томбола с награда „Посещение за двама в
, к.к. Златни пясъци“ и конкурс с
изненади и забавни игри;
 DJ парти до ранни зори;
 Два варианта на празнично 5- степенно меню поднесено с официален сервиз;
 Празнична украса и персонален подарък за всеки абитуриент.

Ценови предложения


80 лв.



130 лв. - „Еднодневен Гала пакет”

- Куверт „Гала вечеря” - включва Гала вечеря и Dj парти .
- включва съдържанието на Куверт „Гала вечеря”,

плюс нощувка и закуска на следващия ден.


170 лв.

- „Двудневен Гала пакет”– включва съдържанието на “Еднодневен Гала

пакет”, плюс втора нощувка на база All inclusive.


40 лв.

- Доплащане към „Двудневен Гала пакет“ за всяка следваща нощувка на база All

inclusive.
* Доплащане за единично настаняване в стая – 50 % върху стойността на съответния пакет.
* Цените са за човек в български лева и вкл. местни данъци и такси.

Отстъпки от цената на пакетите :
Гости със следния статут ползват отстъпка от цената на Куверт „Гала вечеря” и „Еднодневен
Гала пакет” в проценти, както следва :
 Близнаци - 50 % отстъпка от цената;
 Ученици без родители - 100 % отстъпка от цената (без майка и баща - починали или

неизвестни). Отстъпката се прилага за ученици с този статут формиращи не повече от 10 % от
цялата група;
 Ученици със соц. слаби родители (и двамата) - 50 % отстъпка от цената. Отстъпката се прилага
за ученици с този статут формиращи не повече от 10 % от цялата група;
 Учители и директори (в т.ч. заместници) до 5 души - 50 % отстъпка от цената (извън
полагащите се безплатни по последната точка от настоящите отстъпки). Всеки следващ над
тази бройка /със същия статут/ ползва 20 % отстъпка от цената;
 Всяка паралелка ползва 1 безплатен пакет за учител, а цялото училище - 1 за директор.
* Настоящите отстъпки не се прилагат върху разликата от “Еднодневен” до “Двудневен
пакет” и върху „допълнителна нощувка”.

Меню за Гала вечеря
Вариант I
 Микс от класически салати
/Шопска салата, Салата Снежанкa,
Руска салата и пълнен домат
с мус от сирена/350 гр.;
 Пилешки филенца с филирани бадеми
върху пюре от броколи гарнирано със
сос от боровинки 150 гр.;
 Букет от крехки свински филенца
с глазирани моркови върху ризото
с гъби и сос от манатарки 450 гр.;
 Следястие „Асорти”;
 Шоколадова торта;
 Напитки:
Безалкохолни напитки– 2 бр.;
Минерална вода– 500 мл.;
Аперитив– 100 мл.;
Вино: ½ бутилка;
Чаша шампанско.

Вариант II / Вегетарианско меню/
 Микс от свежи градински зеленчуци
/Домати,краставици,салата зеле
и маринован сирене/ 350 гр.;
 Запечено рибно филе с маслинена
тепенада и ризото с гъби 150 гр.;
 Пълнен домат с гъбено рагу,
талиатели и сос „Шампанско“ 450 гр.;
 Сирена „Асорти”;
 Шоколадова торта;
 Напитки:
Безалкохолни напитки– 2 бр.;
Минерална вода – 500 мл.;
Аперитив – 100 мл.;
Вино: ½ Бутилка;
Чаша шампанско.

Описание на All inclusive








Нощувка;
Закуска на блок маса
07:30-10:00;
Предиобедна междинна закуска11:00-12:00;
Обяд на блок маса
12:30-14:30;
Следобедна междинна закуска 15:00-16:30;
Вечеря на блок маса
17:00-19:00;
Консумация на алкохолни, безалкохолни,
горещи напитки и коктейли - определени
български марки /без уиски/ 10:00-23:00;

 Ползване на вътрешен и външен

басейн, заедно с шезлонги, чадъри,
хавлии и шалтета;
 Ползване на фитнес зала и тенис маса;
 Достъп до WIFI връзка в общите части
на хотела и стаите;
 Ползване на индивидуална каса за
ценности в стаите.

Тел.052 388 904 ; Моб. 0885 920 314,0882 382 222, Facebook : Hotel Elena**** ; www.elenahotel.eu

Важна информация
o Гала вечерта е с начален час 20.00 ч. и без краен час.
o За събитието ще бъде осигурена охрана. Хотелът поема ангажимент да забрани достъпа на
външни лица до балните зали.
o Настаняването на абитуриентите, ползващи нощувка, е възможно не по-рано от 17:00 часа и
освобождаването на стаите е най-късно до 12:00 часа.
o Настаняването се осъществява в стаи по двама и трима госта.
o 40 % от стойността на съответно избрания пакет е необходимо да бъде заплатена до 14 дни
след потвърждаването на резервацията от хотела, под формата на авансово плащане.
Оставащите 60 % са дължими най – късно на 31.03.2017.
o С подаването на резервацията се заявяват брой и вид пакети, избраната бална зала, както и
броя необходими помещения за настаняване.
o Всеки клас трябва да представи пълен списък с трите имена, номер и дата на издаване на
лична карта, адрес и ЕГН на лицата от съответната паралелка, които ще ползват нощувки, найкъсно до 31.12.2016.
o Отделно от списъците по предходната подточка, от училището трябва да бъдат представени
списъци с поименно разпределение на участниците по стаите и в ресторанта /на Гала
вечерята/, както и статута им /абитуриенти, учители, директори и др. ако има такива/ до дата
31.12.2016. След тази дата промени по списъците се допускат само при възможност на хотела.
Промени от всякакъв друг характер (в периода на резервацията, продължителност на престоя,
видове помещения за настаняване, допълнителни пакети и т.н.) могат да се правят също до
31.12.2016, след това такива са приемат само по усмoтрение на хотела.
o Анулации по вече представени на хотела списъци могат да се правят до 31.12.2016 без санкция.
След тази дата анулациите се санкционират с неустойка в размер на 40% от стойността на
анулираните услуги. Хотелиерът си запазва правото да третира всички авансово заплатени
суми, като неустойка за анулирани резервации по смисъла на тази точка.
o Резервацията се счита за валидна, едва след като е била потвърдена за изпълнение от хотела и
след заплащането на съответното авансово плащане в срок (двете условия заедно). Същата се
счита задължителна за изпълнение от Хотела след заплащане на пълната стойност по нея. След
изтичане срока за авансово плащане, ако същото не е заплатено, резервацията се счита за
автоматично отказана от хотела. В случай, че останалите 60% по резервацията не бъдат
заплатени хотелът си запазва правото да откаже предоставяне на услуги.
o Сроковете за промени и анулации започват да текат от датата на потвърждение на
резервацията от хотела.
o По време на Гала вечерята допълнителни напитки, извън упоменатите в Гала Меню, се
предлагат срещу съответното заплащане.

С пожелание за много бъдещи успехи и осъществени мечти,
Отдел Маркетинг и продажби ,
Хотел Елена ****, Златни пясъци
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