OФЕРТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЕ
Изх. номер: 18811818/29.01.2019 г.
до 05.02.2019 г.
На вниманието на:

Веселин Георгиев

Валидност на офертата :

Силвия Величкова,Д
Моб:+359 885 869 961

e-mail: hotel@sevastokrator.com

Във връзка с предстоящо събитие на 17.05.19 – 19.05.19 Ви изпращаме
преференциални цени за Вашите гости:
-11% отстъпка от цени рецепция за всички помещения /в таблицата по-долу /
при резервация за 2 нощувки ;
- 6 % отстъпка от цени рецепция за всички помещения /в таблицата по-долу / при
резервация за 1 нощувка
Цените са на база нощувка със закуска в включват също:
• подземен и открит паркинг;
• интернет достъп на територията на целия комплекс;
• ползване на Спа център-сауна,парна баня и джакузи.
• туристическа такса и ДДС;

Цени
рецепция:

Вид настаняване

Цена в лева за Цена в лева за
вас на вечер вас на вечер
при
при
настаняване настаняване
за 1 нощувка за минимум 2
с приспадната нощувки с
6 % отстъпка приспадната
11 % отстъпка

Единично настаняване стандартна
стая

79.00 лв

Единично настаняване луксозна стая
/панорамна гледка към Велико
Търново/

89.00 лв

Двойна стандартна стая

99.00 лв

74.00 лв.

70.00 лв.

83.00 лв.

79.00 лв.

93.00 лв.

88.00 лв.

112.00 лв.

106.00 лв.

Двойна луксозна стая
/панорамна гледка към Велико
Търново/

119.00 лв

Апартамент ДЖУНИЪР

169.00 лв

159.00 лв.

150.00 лв.

Голям апартамент ДЕЛУКС

225.00 лв

211.00 лв.

200.00 лв.

Мансарден апартамент за трима

149.00 лв

140,00 лв.

132.00 лв.

Мансарден апартамент за четирима

165.00 лв

155.00 лв.

146.00 лв.

Политика за настаняване на деца:
- Дете до 3 год. се настанява безплатно, ако е едно ,без да се
осигурява допълнително легло.
- Дете над 3 г. доплаща 12лв. на вечер на база " нощувка със
закуска",ако не се изисква допълнително легло.
- Доплащането на допълнително легло за дете е в размер на
25 лв. на вечер ,на база "нощувка със закуска”

КОНФЕРЕНТНА
ЗАЛА
Наем на голяма зала
на 19.05.2019.от 9:00
до 12:30 часа за 50
човека,подредбакиносалон

УСЛОВИЯ
Екран и мултимедия

80.00 лв.

Екран

65.00 лв.

Цялата информация за комплекса, както и снимков материал
могат да бъдат разгледани на нашата официална страница:
http://www.sevastokrator.com/bg/index.html

УСЛОВИЯ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ, РЕЗЕРВАЦИИ И ПЛАЩАНЕ
 Резервацията се прави на база „заявка – потвърждение”като
преференциалните цени важат за резервации , направени до
30.04.2019г.
При промяна на първоначално зададените параметри за оферта
Хотел „ Севастократор’ запазва правото да променя цените в
офертата
или да изготви нова оферта.
 Всички стаи, конфернтни зали и допълнителни услуги ще бъдат
резервирани за Вас след потвърждение в писмен вид и издаване
проформа фактура от наша страна за авансово плащане в размер на
50% от стойността на заявените услуги.
 Сумата следва да се преведе в срок от пет работни дни /време за
което задържаме всички потвърдени от наша страна стаи/.
 Вашата резервация се счита за потвърдена от нас единствено след
направено авансово плащане по издадената проформа фактурата.
 Програма, брой гости, брой и вид стаи , менюта и всички останали
детайли се изискват от клиента при потвърждение на
мероприятието.

4.

Изпращане на програма на събитието:
До 7 дни преди началото на мероприятието очакваме да получим:
1. предварителни списъци на участниците и гостите на събитието;
2. Стандартно работно време на ресторанта от 8:00 до 00:00ч.
3. Не се допуска внасяне на алкохол и храна в ресторанта.
Спрямо вашите желания масите в ресторанта могат да бъдат в различна
подредба в зависимост от броя хора .

Политика за анулации:
ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ
Окончателните промени по отношение броя и вида на стаите и броя на гостите трябва да бъдат
потвърдени писмено не-по късно от 7 дни преди настаняването.
-от 20 до 7 дни преди настаняване - преди настаняване се задържат 15% от цената
на анулираните помещения; / безплатна анулация - 10 % от първоначално
резервираните стаи по проформа фактура /
- от 7-я до 5-я ден преди настаняване се задържа 30% от цената на анулираните
помещения; / безплатна анулация – максимално 3 помещения/
- от 5-я до 3-я ден преди настаняване се задържа 50% от цената на анулираните
помещения ;/ безплатна анулация – максимално 1 помещение/
- при анулация по-малко от 3 дни преди датата на пристигане се задържа пълната
сума.
/ безплатна анулация – максимално 1 помещение/
В случай на получена групова анулация /на цяло мероприятие/ за потвърдена
групова резервация в срок по-кратък от 30 (тридесет) дни преди датата на
настаняване/мероприятието се задържа 50% от капарото
В случай на групова анулация /на цяло мероприятие/ в деня на настаняване на
резервцията задържаме 100% авансовото плащане.
За всички анулирани и непристигнали стаи в деня на настаняване се заплаща
100% първата нощувка .

Винаги сме на разположение за Вашите въпроси.
29.01.2019 г.
УВАЖЕНИЕ:
гр. В.Търново

С

