ТВОРЧЕСКИ ДОМ ВАРНА
Ценова листа - външни клиенти
2021 година
Цени за нощувка ВВ & НВ & FB
от – до
от – до

I.
Периоди

10.04 – 31.05
01.10 – 31.10

Вид стая
Самостоятелна стая - ВВ

32.00 лв.

HB/FB

23.00 лв.

HB/FB

Легло в тройна стая - BB

45 лв

20.00 лв.

36 лв

Самостоятелно в Ап.-ВВ

30 лв
42.00 лв.

HB/FB

Легло в Ап. За 2ма - ВВ

33 лв

31.00 лв.

55 лв

67 лв

34.00 лв.

HB/FB

(нощ.+ зак.+обяд +вечеря)

45 лв

45.00 лв.
52 лв

(нощ.+ зак.+обяд +вечеря)

47 лв

23.00 лв.

HB/FB

(нощ.+ зак.+обяд +вечеря)

57 лв

26.00 лв.
33 лв

(нощ.+ зак.+обяд +вечеря)

06.07– 24.08
Пълен пансион
50 дни
силен сезон

35.00 лв.
42 лв

(нощ.+зак.+обяд+вечеря)

Легло в двойна стая - ВВ

01.06 – 05.07
25.08 – 30.09

от – до

41 лв

44 лв

55 лв

Цените на нощувките включват в зависимост от периода на пребиваване закуска, обяд
и/или вечеря; през целия сезон - безплатно ползване на паркинг, интернет в общите части и
във всички стаи, оборудвани с климатик, телевизор и хладилник. Изхранването е на блокмаса или по меню, в зависимост от броя на гостите.
Курортната такса не е включена в цената /определя се всяка година от Община Варна/.
За предварително доплащане за Пълен Пансион (FB) с включен и обяд, за периодите извън
силния сезон - от 1ва и 2ра колона в листата - се добавят към стойността за HB следните
суми:
 + 8 лв/възрастен и
 + 4 лв за дете под 12 години.
Настаняване - след 14.30 часа; Напускане - до 11.30 часа; При възможно ранно настаняване
и късно освобождаване се заплаща дневна почивка в размер на 50% от стойността на
нощувката, без курортна такса.

Всички цени са крайни, с вкл. ДДС.
Резервации на тел 0882 908160.
Плащане – по банков път, в брой или с карта на рецепци.
Банков адрес: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG78UNCR70003123481019. В основание да се
посочи: ТД Варна Резервация № .......

II.

Намаления:

1. За деца:
♦ Деца до 1,99 години (бебета) заплащат само туристически данък
0,55лв
♦ Деца от 2 до 5,99 години се настаняват безплатно, заплащат 50% от
цената на храната в пакета и туристически данък 0,55лв
♦ Деца от 6 до 11,99 години заплащат 50% от цената за възрастен и
турис- тически данък.
2. За възрастен на допълнително легло – 80% от цената на редовно легло в
стая.

III.

Неустойки в случай на отказ:
При по-малко от 30 дни преди датата на пристигане – 10% от заплатената
сума
При по-малко от 7 дни преди датата на пристигане – 20% от заплатената
сума

IV.

Конферентни услуги

♦ Базата на Творчески дом БАН - ВАРНА разполага с две добре оборудвани

конферентни зали. Цените са определени за ползване съответно за един или ½ ден.

Периоди

от – до

от – до
01.07– 31.08

ЗАЛА

01.05 – 30.06
01.09 – 31.10

160 лв. / 90 лв.

240 лв. /130 лв.

70 лв. / 40 лв.

90 лв. / 50 лв.

60 лв. / 35 лв.

80 лв. / 45 лв.

Зала 1-ва*
60-80 места
площ 100 м2;
Зала 2-ра**
20-30 места
площ 30 м2 ;
Зала 3-та***
10-14 места
площ 20 м2;
Всички цени са крайни, с вкл. ДДС.

*Климатизирана, озвучена, оборудвана с мултимедиен проектор, бял екран.
**Климатизирана, с възможност за различна подредба на местата.
***Голяма елипсовидна маса с 12 стола; приемна/заседателна зала.

