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СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА 

НАСТАНЯВАНЕ  в периода 28-30.01.2022 100-120 човека  

 В  HOTEL ORPHEY 4* BANSKO 

Представяме на Вашето внимание специалната ни КОНКРЕТИЗИРАНА оферта.   

Група за периода: 28-30.01. 2022- 1 нощува / 100 – 120 човека в двойни и единични стаи  

Цена на двойна стая – 140,00 лева на ден/ ВВ 

Цена на единична стая  – 85,00 лева на ден 

Цената включва / нощувка и закуска  на блок маса/ 

Цена на куверт –сет меню  35,00 лева на човек Включва:/салата, предястие, основно ястие, 

десерт, 50 гр.алкохол, 1 безалкохолно или минерална вода/ 

Забележка: Посочените цени със ДДС, с включена тур. такса и застраховка 

Безплатно ползване  на РЕЛАКС ЦЕНТЪР, предлагащ: *басейн с минерална вода*, джакузи и детска 

секция; Басейнът е отопляем и периодично се пълни с минерална вода *парна баня; *финландска 

сауна*био сауна*релакс зала с отопляеми лежанки и терапия с хималайска сол*лакониум*фитнес; 

 

настаняване след 14.00 часа; освобождаване до 12.00 часа 

Описание на помещенията, които можем да предложим за периода : 

Двойни стандартни стаи (33 кв. м.) - могат да се използват за двойнo/тройно настаняване. 

Разполагат с едно двойно основно легло, което в повечето помещения може да бъде разделено на две 

единични + едно единично разтегателно легло. То може да бъде ползване за настаняване на деца. Не 

е много удобно за настаняване на възрастен, въпреки, че сме настанявали и не е имало оплаквания. 

 

Двойни разширени стаи (38 кв. м.) - могат да се използват за двойно/тройно и четворни 

настанявания.  Разполагат с  едно двойно основно легло, което в повечето помещения може да бъде 

разделено на две единични + едно двойно разтегателно легло. Разтегателното легло е широко и на 

него спокойно могат да спят двама човека. Така го предлагаме на всички групи студенти, които сме 

настанявали, вкл. за Студентския празник.  
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Има възможност за настаняване в апартаменти - срещу допълнително заплащане за помещението - в 

зависимост от апартамента - 25 лева ( за стандартен апартамент ) или 35 лева ( за луксозен 

апартамент ) на помещение на ден. 

Ето и описание на апартаментите: 

Стандартен апартамент. Разполага с едно двойно легло, което не може да се разделя; едно двойно 

разтегателно и едно единично разтегателно. На практика в апартамента могат да бъдат настанени 

до 5 човека.   

 

Луксозен апартамент с джакузи и камина. Камината на може да се пали самостоятелно, а само при 

заявка на рецепция и от служител на хотела. Апартамента разполага с едно двойно легло в едната 

стая, което не може да се разделя; едно двойно разтегателно и две единични разтегателни легла в 

другото помещение. На практика в апартамента могат да бъдат настанени до 6 човека.   

 

Оставаме на разположение за въпроси и уточнения. 

Поздрав 

Йорданка Хаджипопова 0899997472 

frontoffice@orphey.com, info@orphey.com  
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