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Вилни селища „Ягода”  
и „Малина” – Боровец 

ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА 

01.06.2018-30.11.2018 
 

*Цени на човек на ден в лева 

Забележки:	  
1. Всички цени включват: ДДС, застраховка, туристическа такса 

•

•  ползване на WI-FI във всяка една точка; 

• игрища за футбол 
• футбол на малки вратички 
• волейболно игрище 
• баскетбол, бадминтон 
• голям набор от настолни игри 
• детски площадки 
• басейн 

Настаняване Вид 
наем

Цена  
01.06.2018 

– 30.09. 
2018

Цена
01.10.2018 

– 30.11. 
2018

Вила Ягода – 4 настанени
Деца до 11.99 год.

OB 25 27

BB 30 32

HB 35 37

FB 43 45

Вила Малина – 6 настанени 
Деца до 11.99 год.

OB 23 25

BB 25 27

HB 30 32

FB 35 37

Деца от 12 до 16 год. заплащат 2 лева 
върху цената
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2. Намаления и отстъпки 
възрастен придружител заплаща по цени на групата при положение, че се спазва 

минимума за настаняване във вила; 
на 20 деца един ръководител безплатно 

Цените са валидни при минимум 30 пълноплащащи деца. 

 
При настаняване на деца и групи от такива се оставя депозит в размер на 10 лв. за 

всеки един човек на рецепция. 
Депозита се връща на групата при тръгване ако няма нарушения от съответната 
страна, ако се установят такива се задържа до размера на нанесените щети. 

Абсолютно забранено  настаняване на деца и групи от такива  до 18 г. възраст  ,  
без придружител или  отговорник!!! 
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Хотел Бреза и Мура 

01.06.2018-30.11.2018 

Забележки:	  
1. Всички цени включват: ДДС, застраховка, туристическа такса, безплатен WI-FI 

във всяка една точка, ползване на фитнес, билярд, голям набор от настолни игри, тенис 
на маса, външен басейн в хотел Мура***, сауна, парна баня, билярд, голям набор от 
настолни игри, тенис на маса и детски кът в хотел Бреза***, външен детски кът в хотел 

Мура*** и хотел Бреза***, паркинг.  

2. Намаления и отстъпки 
възрастен придружител заплаща по цени на групата при положение, че се спазва 

минимума за настаняване; 
на 20 деца един ръководител безплатно 

 

Цените са валидни при минимум 30 пълноплащащи деца. 
При настаняване на деца и групи от такива се оставя депозит в размер на 10 лв. за 

всеки един човек на рецепция. 
Депозита се връща на групата при тръгване ако няма нарушения от съответната 
страна, ако се установят такива се задържа до размера на нанесените щети. 

Абсолютно забранено  настаняване на деца и групи от такива  до 18 г. възраст  ,  
без придружител или  отговорник!!! 

 

Настаняване Вид 
наем

Цена
01.06.201
8 – 30.09. 

2018

Цена
01.10.201
8 – 30.11. 

2018
На човек при 2, 3 настанени HB 30 32

FB 35 37
Деца от 12 до 16 год. заплащат 2 

лева върху цената


