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КОМПЛЕКСНА ОФЕРТА 
 

Уважаеми г-н Борисов, 

Благодарим Ви за интереса към Хотелски комплекс „Релакс КООП“ – Вонеща Вода! 

В отговор на Ваше запитване, имаме удоволствието да Ви предложим следните 

условия за настаняване и провеждане на Вашето мероприятие в периода 

↓21.08 – ↑23.08.2015 год. 

 

 

Цените са в лева, на лице за целия престой и включват: 

2FB** - ↓21.08 – ↑23.08.2015 год. 

 2 Нощувки; 

 2 Закуски на блок маса; 

 2 Обядa „Standard“ (Приложение 1); 

 1 Вечеря „Standard“ (Приложение 2); 

 1 Вечеря „Lux” (Приложение 3); 

 

 

 Ползване на закрит отопляем басейн с натурална вода; 

 Парна баня; 

 Сауна; 

 Контрастен душ; 

 Фитнес; 

 Тенис маса;  

 Мини – сейф на рецепция; 

 Free Wi-Fi; 

 Спортен риболов (със собствени риболовни принадлежности); 

 Паркинг (неохраняем); 

 Туристическа такса, застраховка, ДДС. 

 

Посочените цени и услуги подлежат на промяна в зависимост от 

изискванията на организатора на събитието! 

 
 

 

 

 

 

 

Настаняване 

 

2HB*** 

„ Standard“ & 

„Lux“ 

Възрастен на основно легло в двойна стая - DBL, Ad 118 лв. 

Ползване на двойна стая за единична – DBL = SGL 148 лв. 

Доплащане при настаняване в апартамент – Ad, APP 40 лв. 

Дете над 12 години на допълнително легло – Ch, Extra bed 94 лв. 

Дете от 6 – 11.99 г. на основно легло – Ch, Мain bed 59 лв. 

Дете от 6 – 11.99 г. на допълнително легло - Ch, Extra bed 47 лв. 
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Услуги с допълнително заплащане 

1.  Welcome drink –шампанско и плодове; 2.20лв. / човек 

2.  Зареждане на Конферентна зала с минерална вода 500 мл.; 1.00 лв. / човек 

3.  Кафе пауза „Classic“с включено 1кафе/чай, минерална вода 500мл.; 

 
2.20 лв. / човек 

4.  Кафе пауза „Mini Lux“ с включено 1кафе/чай, минерална вода 500 мл., 

сладки, соленки.; 
3.50 лв. / човек 

5.  Кафе пауза „Lux“ с включено 1 кафе/чай, минерална вода 500 мл., 

сладки, соленки, сандвичи.; 
5.00 лв. / човек 

6.  Кафе пауза „Super Lux“ с включено 1 кафе/чай, минерална вода 500 мл., 

сладки, соленки, сандвичи, хапки (месни, рибни, вегитариански, 

десертни); 

8.00 лв. / човек 

7.  DJ парти в ресторант „Релакс КООП”*** - от 21.00 до 24.00ч.; 120.00 лв. 

8.  DJ парти в ресторант „Релакс КООП”*** - след 24.00ч.; 20лв. / час 

9.  Удължаване на работното време на ресторанта след 24.00часа; 20лв. / час 

10.  Внасяне на алкохол; 150 лв. 

еднократно 11.  Солариум; 0.70 лв. / мин. 

12.  Различни видове масажи и терапии; Цена и 

продължителност, 

според вида на 

услугата. 

Забележка: Не е желателно внасянето на алкохол в ресторанта на комплекса!!! 
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Направете своя избор от предложените варианти, като изборът Ви трябва да бъде сведен 

до не повече 1 вариант за всички гости. 

Очакваме Вашият избор! 

 

Приложение 1:   Обяд „Standard“ 

 

Вариант 1 

1.  Таратор 300 гр. 

2.  Мусака 300 гр. 

3.  Хляб филия 2 филии 

4.  Сезонен плод 180 гр. 

5.  Минерална вода 500 мл. 

Вариант 2 

1.  Супа пиле 300 гр. 

2.  Руло "Стефани" 300 гр. 

3.  Хляб филия 2 филии 

4.  Крем“Снежен връх“ 200 гр. 

5.  Минерална вода 500 мл. 

Вариант 3 

1.  Супа топчета 300 гр. 

2.  Пиле с ориз 300 гр. 

3.  Хляб филия 2 филии 

4.  Ябълков щрудел 180 гр. 

5.  Минерална вода 500 мл. 

Вариант 4 

1.  Гъбена супа 300 гр. 

2.  Свинско с картофи 300 гр. 

3.  Хляб филия 2 филии 

4.  Сезонен плод 180 гр. 

5.  Минерална вода 500 мл. 

Вариант 5 

1.  Боб чорба 300 гр. 

2.  Пиле със зеле 300 гр. 

3.  Хляб филия 2 филии 

4.  Печена тиква с мед и орехи 200 гр. 

5.  Минерална вода 500 мл. 

Вариант 6 

1.  Супа по градинарски 300 гр. 

2.  Свински кебап 300 гр. 

3.  Хляб филия 2 филии 

4.  Баклава 180 гр. 

5.  Минерална вода  500 мл. 

*** Децата се хранят по меню за възрастни, като порцията е детска - ½ от 

менюто за възрастен, без алкохол!!! 
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Приложение 2:   Вечеря „Standard“ 

 

Вариант 1 

1.  Шопска салата 400 гр. 

2.  Свински карета 300 гр. 

3.  Крем "Релакс" 180 гр. 

4.  Хляб  2 филии 

5.  Минерална вода 500 мл. 

Вариант 2 

1.  Мешана салата с плочка сирене  400 гр. 

2.  Вретено с пилешко филе 400 гр. 

3.  Хляб  2 филии 

4.  Торта 180 гр. 

5.  Минерална вода 500 мл. 

Вариант 3 

1.  Реджина (домати, краставици, пилешко филе, печен пипер, маслини, кашкавал, магданоз) 300 гр. 

2.  Специалитет”Вонеща вода” със свинско филе 450 гр. 

3.  Хляб 2 филии 

4.  Сезонен плод 180 гр. 

5.  Минерална вода 500 мл. 

Вариант 4 

1.  Жътварска салата  400 гр. 

2.  Пилешки медальон  400 гр. 

3.  Хляб 2 филии 

4.  Бабина торта 180 гр. 

5.  Минерална вода 500 мл. 

Вариант 5 

1.  Гръцка салата 300 гр. 

2.  Пилешки джоб гарнитура (задушени зеленчуци) 300 гр. 

3.  Хляб  2 филии 

4.  Ябълков шрудел 180 гр. 

5.  Минерална вода 500 мл. 

Вариант 6 

1.  Домашна салата 300 гр. 

2.  Свинско  по ловжийски  400 гр. 

3.  Хляб 2 филии 

4.  Крем „Снежен връх“ (цедено мляко със сладко) 180 гр. 

5.  Минерална вода 500 мл. 

*** Децата се хранят по меню за възрастни, като порцията е детска - ½ от 

менюто за възрастен, без алкохол!!! 
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Приложение 3:   Вечеря „Lux“ 

Вариант 1 

1.  Овчарска салата 450 гр. 

2.  Чушка бюрек 200 гр. 

3.  Свински и пилешки медальон с гъби, картофено пюре, сос и микс задушени зеленчуци 300 гр. 

4.  Торта 180 гр. 

5.  Мезе (суджук, филе “Елена”) 50 гр. 

6.  Хляб  2 филии 

7.  Минерална вода 500 мл. 

8.  Безалкохолна напитка 250 мл. 

9.  Поморийска обикновена 50 мл. 

10.  Червено / бяло вино 200 мл. 

 Вариант 2  

1.  Шопска салата 400 гр. 

2.  Палачинка с шунка, кашкавал и гъби 200 гр. 

3.  Печено свинско с гарнитура 400 гр. 

4.  Торта 180 гр. 

5.  Мезе микс (луканка, филе “Елена”) 50 гр. 

6.  Хляб  2 филии 

7.  Минерална вода 500 мл. 

8.  Безалкохолна напитка 250 мл. 

9.  Ракия Пещерска  50 мл. 

10.  Червено / бяло вино 200 мл. 

 Вариант 3  

1.  Селска салата 400 гр. 

2.  Палачинка със солена плънка 200 гр. 

3.  Пилешко вретено с броколи и синьо сирене и сос Беарнез 300 гр. 

4.  Торта 200 гр. 

5.  Мезе микс(суджук, филе Елена) 50гр. 

6.  Хляб  2 филии 

7.  Минерална вода 500 мл. 

8.  Безалкохолна напитка 250 мл. 

9.  Поморийска обикновена 50 мл. 

10.  Червено / бяло вино 200 мл. 

Вариант 4 

1.  Мексиканска салата (зел.салата,домати,краст,чушки,пил.филе,бекон,царевица) 400 гр. 

2.  Кашкавал пане 200 гр. 

3.  Карета свинско филе по хайдушки 300 гр. 

4.  Бабина торта 180 гр. 

5.  Мезе микс(луканка, филе Елена) 50 гр. 

6.  Хляб  2 филии 

7.  Минерална вода 500 мл. 

8.  Безалкохолна напитка 250 мл. 

9.  Ракия Пещерска 50 мл. 

10.  Червено / бяло вино 200 мл. 

*** Децата се хранят по меню за възрастни, като порцията е детска ½ от 

менюто за възрастен, без алкохол. 
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Обща характеристика на хотелски комплекс „Релакс КООП“** 

 
 Общ капацитет на хотела – 75 стаи и апартаменти, в това число - 69 стаи са с отделни легла 

и 6 суит апартамента. 

 Категория на хотела – 2 звезди  

 Година на построяване – юни 1980 г., последна реновация 2009 г. 

 Конферентни зали – 3 зали, от които: 

 Зала „Север“ – до 60 места, киносалон. Оборудвана с мултимедия, озвучаване, лаптоп, 

флипчарт. 

 Зала „Запад“ – до 40 места, киносалон. 

 Зала „Юг“ – до 14 места, П-образ или класна стая. Оборудвана с мултимедия, лаптоп, 

флипчарт – подходяща за провеждане на заседания на управителен съвет, борд на 

директори, обучение в тесен кръг. 

 Интернет – в целия хотел, безплатен кабелен и Wi-Fi. 

 Фоайе пред залите с подходяща седалищна мебел и маси за организиране на кафе-паузи. 

 Ресторант „Релакс КООП”*** оборудван в съвременен стил – капацитет 150 седящи места 

в две зали – 120 и 30 места - предлагащ специалитети от традиционна българска кухня, 

работещ и на свободна консумация. 

 Лоби бар „Релакс КООП“*** – капацитет 30 места - мястото за гореща напитка; 

 Коктейл бар „Релакс КООП“*** - капацитет 40 места – мястото за гореща напитка, 

коктейл, бърза закуска; 

 Лятно барбекю „Релакс КООП“*** – капацитет 30 места; 

 СПА център, оборудван с парна баня, инфрачервена сауна, контрастен душ; 

 Езеро-рибарник за практикуване на спортен риболов с наети и/или собствени риболовни 

принадлежности, с възможност за улов на сом, шаран, амур.  

 

Студио „Лукс“: 
 45 кв.м  

 Коридор, дневна със санитарен възел към нея и стая със спалня с прилежаща към нея 

просторна баня, оборудвана с душкабина, вана и сешоар. Към всяко от помещенията има 

тераса с панорамна гледка. 

 Голям разтегателен диван за настаняване на трети и/или четвърти човек. 

 Телевизор с кабелна телевизия, телефон, мини бар, кабелен Интернет и Wi-Fi.  

 

Студио „Стандарт“: 
 40 кв.м  

 Коридор, дневна със санитарен възел към нея и стая със спалня с прилежаща към нея 

просторна баня, оборудвана с душ кабина, вана и сешоар. 

 Голям разтегателен диван за настаняване на трети и/или четвърти човек. 

 Телевизор с кабелна телевизия, телефон, мини бар, кабелен Интернет и Wi-Fi.  

 

Двойна стая „Стандарт“: 
 25 кв.м  

 Коридор с прилежаща към нея стандартна баня, оборудвана с душкабина, стая със спалня 

или две отделни стандартни легла и тераса с панорамна гледка. 

 Разтегателен фотьойл за настаняване на трети човек  

 Телевизор с кабелна телевизия, телефон, мини бар, кабелен Интернет и Wi-Fi.  
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Други услуги: 

 Паркинг; 

 Неохраняеми паркоместа; 

 Солариум*; 

 Различни видове масажи и козметични 

прцедури*; 

 Офис услуги /факс, телефон, принтиране, 

копиране и др./* 

 Пране и гадене*; 

 Наем въдица и стръв*; 

 Масажен стол;* 

 Джага;* 

 Билярд;* 

 Дартс.* 

*Срещу допълнително заплащане 

 

Банкова сметка “Релакс КООП” ЕООД 

IB AN: BG21 СЕСВ 9790 1093 6685 00 

BIC: CECBBGSF 

ЦКБ - клон ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Титуляр: “РЕЛАКС-КООП” ЕООД 
 

За платежното нареждане: 
В графа : “Основание за плащане'’: R № (номера и името на Вашата резервация) 

Моля обърнете внимание: 

Относно фактуриране на сумата очакваме да ни изпратите данни за фактура: 

1.  За физическо лице: три имена, ЕГН, адрес; 

2.  За фирма: наименование, адрес, ЕИК, данъчен номер, МОЛ. 

Фактурата може да получите на място при настаняване или да Ви бъде изпратена на посочен от Вас адрес. 

Резервация е валидна след получен превод в размер 100% от сумата за Вашето пребиваване до 3 

работни дни, след получено писмено потвърждение от хотела. 

Настаняване и oсвобождаване: 
Настаняването в Хотелски комплекс „Релакс КООП“ – Вонеща Вода е от 14:00 до 18:00 ч. В случай 

на късно пристигане, моля, погрижете се да ни информирате предварително, за да бъде запазена стаята Ви.  

Освобождаване на ползваното помещение - най-късно до 12:00 часа. 

При допълнителна уговорка може да се променят часовете на настаняване и напускане.  

Условия за плащане и гаранция на резервация: 
В срок до 3 дни след потвърждение на резервацията се изисква пълно предплащане.  

Приема се плащане по банков път по сметка на хотелски комплекс „Релакс КООП“ /за резервации, 

потвърдени минимум 3 работни дни преди датата на настаняване/. 

Резервации, негарантирани в посочения срок, не се пазят в хотелски комплекс „Релакс КООП“. 

Начинът на плащане трябва да е уточнен предварително. 

Анулация на потвърдена и гарантирана резервация:  

До 21 дни преди датата на настаняване – без неустойка.  

По-малко от 21 дни преди датата на настаняване се заплаща 30% от сумата на потвърдения „пакет“ за 

резервираното помещение. 

Неявяване без предизвестие по-малко от 5 работни дни преди мероприятието се заплаща сумата за 

целия престой за резервираното помещене. 

Анулацията трябва да бъде потвърдена писмено от хотелски комплекс „Релакс КООП“. 
 

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете отново с нас. 
 

С уважение: 

Петър Ашламашки, 

Управител, 

„РЕЛАКС-КООП” ЕООД 
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