Цени в лева и евро за период: 01.03.2014 - 30.04.2014
Вид стая

Цена рецепция

Единична стая

65.00 лв. / 33.23 евро

Икономична стая-единично настаняване

55.00 лв. / 28.12 евро

Икономична стая-двойно настаняване

65.00 лв. / 33.23 евро

Двойна стая

85.00 лв. / 43.46 евро

Делукс стая

95.00 лв. / 48.57 евро

Малък апартамент

105.00 лв. / 53.69 евро

Цени в лева и евро за период: 01.05.2014 - 30.06.2014
Вид стая

Цена рецепция

Единична стая

75.00 лв. / 38.35 евро

Икономична стая-единично настаняване

62.00 лв. / 31.70 евро

Икономична стая-двойно настаняване

72.00 лв. / 36.81 евро

Двойна стая

92.00 лв. / 47.04 евро

Делукс стая

108.00 лв. / 55.22 евро

Малък апартамент

120.00 лв. / 61.36 евро

Цени в лева и евро за период: 01.07.2014 - 18.07.2014
Цени в лева и евро за период: 21.07.2014 - 31.08.2014
Вид стая

Цена рецепция

Единична стая

85.00 лв. / 43.46 евро

Икономична стая-единично настаняване

70.00 лв. / 35.79евро

Икономична стая-двойно настаняване

80.00 лв. / 40.90 евро

Двойна стая

100.00 лв. / 51.13 евро

Делукс стая

120.00 лв. / 61.36 евро

Малък апартамент

150.00 лв. / 76.69 евро

Цени в лева и евро за период: 01.09.2014 - 31.10.2014
Вид стая

Цена рецепция

Единична стая

75.00 лв. / 38.35 евро

Икономична стая-единично настаняване

62.00 лв. / 31.70 евро

Икономична стая-двойно настаняване

72.00 лв. / 36.81 евро

Двойна стая

92.00 лв. / 47.04 евро

Делукс стая

108.00 лв. / 55.22 евро

Малък апартамент

120.00 лв. / 61.36 евро

Цени в лева и евро за период: 01.11.2014 - 30.11.2014
Вид стая

Цена рецепция

Единична стая

65.00 лв. / 33.23 евро

Икономична стая-единично настаняване

55.00 лв. / 28.12 евро

Икономична стая-двойно настаняване

65.00 лв. / 33.23 евро

Двойна стая

85.00 лв. / 43.46 евро

Делукс стая

95.00 лв. / 48.57 евро

Малък апартамент

105.00 лв. / 53.69 евро

Цени в лева и евро за период: 01.12.2014 - 27.12.2014
Вид стая

Цена рецепция

Единична стая

65.00 лв. / 33.23 евро

Икономична стая-единично настаняване

50.00 лв. / 25.57 евро

Икономична стая-двойно настаняване

60.00 лв. / 30.68 евро

Двойна стая

80.00 лв. / 40.90 евро

Делукс стая

85.00 лв. / 43.46 евро

Малък апартамент

95.00 лв. / 48.57 евро

Цени в лева и евро за период: 27.12.2014 - 04.01.2015
Вид стая

Цена рецепция

Двойна стая

100.00 лв. / 51.13 евро

Делукс стая

120.00 лв. / 61.36 евро

Малък апартамент

150.00 лв. / 76.69 евро

Ценови условия:
*Цените са за настаняване в съответния тип стая на база нощувка със закуска, бутилка минерална вода и включват
ДДС, туристическа застраховка и такса, ползване на интернет и паркинг
* Комплимент топла напитка в Делукс двойна стая (спалня) и Малък апартамент
* Доплащане за обяд или вечеря - 16 лева (напитки не са включени в посочената цена)
* Цена за ранно настаняване или късно напускане - 40 лева
* Цена на трансфер от/до летище, авто/гара: еднопосочно 30 лева, двупосочно 45 лева
* Хотелска резервация може да бъде анулирана или променяна безплатно до 1 ден преди датата на пристигане
* Анулиране след този срок или непристигане се таксуват със стойността на първата нощувка (невъзвращаема)
* Начини на плащане:
- с кредитна или дебитна карта чрез
- по банков път
- в брой на рецепция
Детски намаления:
* Всички деца под 2 години се настаняват безплатно на детски легла
* Всички деца под 14 години се настаняват безплатно при използване на съществуващите легла
* Допълнително легло за деца или възрастни се таксува 30 лева на нощувка
* Максимум капацитет от допълнителни легла в една стая е 1
* Всеки вид допълнително легло или бебешко креватче се поставят при предварителна заявка
ЗА КОНТАКТИ И РЕЗЕРВАЦИИ:
9003, гр. Варна
кв. Аспарухово
ул. Мара Тасева 16
тел: +359 52/ 37 51 15
тел: +359 889 79 77 17
факс: +359 52/ 3722 11
e-mail: info@ventura.bg

