Хотел Свети Мина **
България, Созопол 8130
Ул. Черно Море № 3
sv.mina.sozopol@gmail.com

Лято 2015 в хотел СВЕТИ МИНА, Созопол
Осигурявайки необходимия комфорт и уют, хотел Свети Мина**, Созопол ще направи
лятото ви незабравимо ваканционно приключение!
Близостта до Стария и Новия град, до плажната ивица, тишината и панорамната гледка към
морската шир, заедно с чудесното обслужване и добрата кухня ще допринесат за вашия
пълноценен отдих и забавление.

Пакетни цени
16.06 – 30.06.15 г.
01.09 – 10.09.15 г.

01.07 – 20.07.15 г.
21.08 – 30.08.15 г.

21.07 – 20.08.15 г.

72,00 лева
120,00 лева
168,00 лева

84,0 лв.
130,0 лв.
175,0 лв.

105,0 лв.
165,0 лв.
217,0 лв.

123,0 лв.
200,0 лв.
266,0 лв.

На човек за закуска, обяд и вечеря
3‐дневен пакет
111,00 лева
5‐дневен пакет
185,00 лева
7‐дневен пакет
259,00 лева

135,0 лв.
215,0 лв.
294,0 лв.

156,0 лв.
250,0 лв.
336,0 лв.

174,0 лв.
285,0 лв.
385,0 лв.

Вид пакет
На човек със закуска
3‐дневен пакет
5‐дневен пакет
7‐дневен пакет

До 15.06.15 г.
След 11.09.15 г.

Посочените цени са в лева, на човек за съответния престой и изхраване и включват
застраховка, туристически данък и ДДС.
Настаняването е в стаи с 2 легла (възможност за 1 допълнително легло). Всяка стая
разполага с климатик, кабелна телевизия и малък хладилник. Към хотела има безплатен безжичен
интернет и платен паркинг. Настаняване – след 14,00 часа; напускане – до 12,00 часа.
Намаления за деца:
Деца до 5,99 години с 2 възрастни за нощувка със закуска – безплатно;
Деца до 5,99 години с 2 възрастни за пълен пансион – 50% намаление от пакетната цена;
Деца от 6 до 12 години – 50% от пакетната цена;
Единично ползване – на цената на двойно.
Можете да посетите хотел Свети Мина на www.svetimina‐sozopol.com
За резервации:
Тел.: + 359 550 22005
Моб. + 359 884 559810
e‐mail: sv.mina.sozopol@gmail.com

