
 

 

ОФЕРТА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ 

     Като наши корпоративни клиенти, Вие се ползвате от няколко основни 
предимства: 
*гъвкави резервационни условия- възможност за резервация по телефон 
+359 883 525252  или имейл reception@cityhotels.bg ; office@citihotels.bg ; 
*фиксирани преференциални цени за настаняване през цялата година; 
* без предварително заплащане на услугите; 
* безплатно анулиране на резервация до 24 часа преди пристигане; 
* приоритетно ранно настаняване след 12:00 часа и комплимент късно 
освобождаване на стаята до 14:00 часа / с предварителна уговорка и при 
възможност от страна на хотела /. 
 

ЦЕНА РЕЦЕПЦИЯ 

   ТИП ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕНА НА 

ПОМЕЩЕНИЕ В ЛВ. 

/понеделник -четвъртък/ 

ЦЕНА НА 

ПОМЕЩЕНИЕ В ЛВ.  

 /петък-неделя/ 

DBL DELUXE 80.00  90.00 

 

DBL DELUXE 

единично  настаняване 

75.00  90.00  

DBL VIP DELUXE 100.00 110.00 

 

DBL VIP DELUXE  

единично настаняване 

90.00 100.00 

APP  

настаняване до 4 души 

150.00  170.00 

 

*Цената включва нощувка, безплатен паркинг и интернет, туристическа 

застраховка, курортна такса и 9% ДДС. 

*Условия по настаняване: 

-настаняване след 14:00 часа; 

-освобождаване на стаята до 12:00 часа 

-деца до 4год. възраст се настаняват безплатно 

-деца от 4 до 12год. доплащат 20лв. на вечер 
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ЦЕНА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ  

ТИП ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕНА НА 

ПОМЕЩЕНИЕ В ЛВ. 

DBL DELUXE 

 

65.00  

DBL DELUXE 

единично  настаняване 

55.00  

DBL VIP DELUXE 

 

80.00 

DBL VIP DELUXE 

 единично настаняване 

70.00 

APP  

настаняване до 4 души 

120.00  

 

*Цената включва нощувка, безплатен паркинг и интернет, туристическа 

застраховка, курортна такса и 9% ДДС. 

*Условия по настаняване: 

-настаняване след 14:00 часа; 

-освобождаване на стаята до 12:00 часа; 

-деца до 4год. възраст се настаняват безплатно; 

-деца от 4 до 12год. доплащат 20лв. на вечер; 

-цените не са валидни за официални и регионални празнични дни; 

-цените са валидни за периода от октомври 2021г. до декември 2022г. 

*Допълнителни услуги: 

-резервация за вечеря с безплатен шатъл до ресторант Морско Дъно, намиращ 

се на 1,7 км от хотела; 

- доплащане за закуска / с предварителна резервация / - 10.00лв на човек 

/Английска, Континентална или Здравословна / 

- денонощен сървис на напитки от рецепция; 

-кафе комплимент; 

-кана за топла вода, сешоар, ютия с дъска за гладене; 

-принтер на рецепция. 


