
На 13.11.2015 г. в отдел “Туристическо обслужване в страната и чужбина” към 

Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” в град София, в 

сградата на хотел „Шипка” стартира продажбата на новогодишни пакети и куверти 

за посрещане на Новата 2016 година във военно-почивните домове и хотели, както 

следва: 

 

 

Хотел/почивна 

станция 

Цена на  

тридневен пакет 
Възрастен 

настанен на 

редовно 

легло 

Възрастен 

настанен на 

допълнително 

легло 

Дете 

/до навършване 

на 13 г./ 

настанено на 

редовно легло 

Дете 

/до навършване 

на 13 г./ 

настанено на 

допълнително 

легло 

Хотел “Олимп” 

Апартамент ВИП 279.00 лв. 246.00 лв. 

 

168.00 лв. 

 

151.00 лв. 

Апартамент 2 стаи 253.00 лв. 225.00 лв. 150.00 лв. 136.00 лв. 

Тип “Олимп” 238.00 лв. 213.00 лв. 140.00 лв. 127.00 лв. 

Стая лукс/стая с 

балкон 
213.00 лв. 193.00 лв. 122.00 лв. 112.00 лв. 

Стая без балкон 205.00 лв. 187.00 лв. 116.00 лв. 107.00 лв. 

Двойна за единична 

стая 
231.00 лв. --- 

Почивна станция “Боровец” 

Апартамент 210.00 лв. 190.00 лв. 124.00 лв. 114.00 лв. 

Стая 189.00 лв. 173.00 лв. 109.00 лв. 101.00 лв. 

Двойна за единична 

стая 

 

197.00 лв. 

 

--- 

Цена за куверт  

 

77.00 лв. 

 

 

35.00 лв. 

 

Хотел “Хармония” 



 

Апартамент ВИП 263.00 лв. 230.00 лв. 160.00 лв. 143.00 лв. 

Апартамент 246.00 лв. 216.00 лв. 148.00 лв. 133.00 лв. 

Стая/лукс 201.00 лв. 180.00 лв. 116.00 лв. 106.00 лв. 

Двойна за единична 

стая 
215.00 лв. --- 

Хотел “Рибарица” 

Апартамент ВИП 218.00 лв. 194.00 лв. 129.00 лв. 118.00 лв. 

Апартамент/лукс 203.00 лв. 182.00 лв. 119.00 лв. 109.00 лв. 

Стая 174.00 лв. 160.00 лв. 99.00 лв. 92.00 лв. 

Двойна за единична 

стая 
192.00 лв. --- 

Хотел “Флагман” 

Апартамент ВИП 224.00 лв. 200.00 лв. 134.00 лв. 122.00 лв. 

Апартамент 2 стаи 203.00 лв. 183.00 лв. 120.00 лв. 110.00 лв. 

Апартамент море 191.00 лв. 173.00 лв. 111.00 лв. 103.00 лв. 

Апартамент парк 183.00 лв. 167.00 лв. 106.00 лв. 98.00 лв. 

Стая море 174.00 лв. 160.00 лв. 100.00 лв. 93.00 лв. 

Стая парк 171.00 лв. 158.00 лв. 98.00 лв. 91.00 лв. 

Двойна за единична 

стая 
191.00 лв. --- 

Цена на куверт 75.00 лв. 35.00 лв. 

 

 

Цената на тридневния пакет включва: 

 три нощувки на 30.12.2015 г., 31.12.2015 г. и 01.01.2016 г.; 

 три закуски на 31.12.2015 г., 01.01.2016 г. и 02.01.2016 г.; 

 празнична вечеря на 31.12.2015 г. с музикална програма;  

 вечери на 30.12.2015 г. и 01.01.2016 г. по меню без включени напитки; 

 туристически данък и застраховка. 



 

Цената на куверта включва празнична вечеря на 31.12.2015 г. с 

музикална програма и се предлага само за хотел “Флагман” и почивна 

станция “Боровец”. 

 

 

Желаещи да ползват новогодишен пакет или куверт, следва да имат предвид че 

при изготвянето на резервации ще се спазват следните условия: 

- всеки клиент ще може да прави резервация за до 3 броя помещения; 

- направените резервации ще се заплащат по банков път по сметка на 

Агенцията в срок до 7 дни от датата на резервацията. 

 

 

За допълнителна информация и резервации, моля желаещите служители да 

ползват новогодишен пакет или куверт да се свържат с отдел “Туристическо 

обслужване в страната и чужбина” на място в сградата на хотел „Шипка” в гр. 

София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34 А или на по-долу посочените телефони: 

 

 Отдел “ТОСЧ”: 02/ 92 21 705, 92 21 757, 92 21 759 

     Сименс: 21 705, 21 757,  21 759 

     Факс: 02 / 952 21 74 

 

 

 

 

 

 
 


