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Период:01.07-15.10.2017

Калиакрия Ризорт 4*
http://kaliakria.com/bg/

Тип стая: студио /апартамент

Изхранване: закуска
01.07-27.08.2017 /висок сезон/
Kaliakria Resort се намира на едно от найживописните места по нашето Черноморие, на
около 60км северно от Варна. Град Балчик,
който наскоро се сдоби с модерно пристанище
за ветроходни яхти, е в непосредствена
близост. Районът впечатлява със своите
очарователни тихи заливи и закътани плажове,
както и с организираните всяка година
любителски ветроходни състезания и голф
турнири.
Цена за студио – 205 лв /за 2-ма/
Цена за 1 стаен апартамент – 209 лв /за 2-ма/
Цена за 2 стаен апартамент – 277 лв /за 4-ма/
ЦЕНА НА ПОМЕЩЕНИЕ, НА ВЕЧЕР, НА БАЗА BB (закуска) ПРИ МИНИМУМ 2 НОЩУВКИ

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ИЗХРАНВАНЕ:
HB - ВЕЧЕРЯ – 44ЛВ НА ЧОВЕК НА ДЕН
ALL INCLUSIVE- 60ЛВ НА ЧОВЕК НА ДЕН
28.08-17.09.2017 /среден сезон/
Цена за студио – 132 лв /за 2-ма/
Цена за 1 стаен апартамент – 172 лв /за 2-ма/
Цена за 2 стаен апартамент – 220 лв /за 4-ма/
18.09-15.10.2017 /нисък сезон/
Цена за студио – 91 лв /за 2-ма/
Цена за 1 стаен апартамент – 133 лв /за 2-ма/
Цена за 2 стаен апартамент – 180 лв /за 4-ма/

Всички цени са в лева за апартамент на вечер и включват: нощувка със закуска в
апартамент за гости настанени на редовни легла; Ползване на охраняем паркинг и
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интернет; 24 часа информация и обслужване на рецепция; Безплатен Wi-Fi интернет; 24часов охраняем паркинг с видеонаблюдение; Ползване на фитнес салон; Ползване на тенис
маса; Сейф на рецепция; Детски център “Kaliakria Kids Club”; Ползване на пет открити
плувни басейна с чадъри, шатри и шезлонги около тях; Комплимент от хотела - кафе, чай и
1,5 л. бутилка минерална вода - при пристигане; Безплатен транспорт до плажове „Topola
Beach” и „Bendida Beach” (по график); Туристическа такса, застраховка и ДДС.
Цените са валидни при минимален престой от две нощувки.

Забележка:
Изхранването е на база HB e с включени напитки (вода, сок, чаша вино или бира) по време
на вечерята. Изхранването на база ALL е с включени безлимитни напитки по време на
всички хранения.
Всички изхранвания се осъществяват в ресторант „SUNSET” на блок-маса.
Максимален капацитет на апартаментите:
Студио (стая с кухн.бокс; баня) - 2 възрастни
Едностаен апартамент (спалня, дневна с кухн.бокс;баня) - 2+1 възрастни
Двустаен апартамент (две спални, дневна с кухн.бокс; две бани) - 4+1 възрастни
ДОПЛАЩАНИЯ, на човек:
За настаняване на гост на допълнително легло
0-3.99 безплатно
4-13,99 14лв на ден в нисък и среден сезон ;

Възрастен на допълнително легло (разтегателен диван)/всяко лице над 14г/ Цена 28лв в нисък и
среден сезон; 36лв на ден във висок сезон
ЕКСТРАСИ, валидни за нисък и среден сезон:
7=5 /седем нощувки, равни на пет нощувки/
При резервиране на 7 и повече нощувки 2 от тях са безплатни при пансиона, на който е целият
престой
14=10 /четиринадесет нощувки, равни на десет нощувки/
При резервиране на 14 нощувки 4 от тях са безплатни при пансиона, на който е целият престой.

