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Уважаеми г-н Борисов,
Благодарим Ви за прoявения интерес към Хотелски комплекс „Релакс КООП“!
В отговор на Ваше запитване, имаме удоволствието да Ви предложим следните
условия за настаняване и провеждане на Вашето мероприятие в периода
↓17.06 – ↑19.06.2016 год.

Настаняване

2FB
„Standard“

Ползване на двойна стая за единична – DBL = SGL
Възрастен на основно легло в двойна стая - DBL, Ad
Настаняване в апартамент – Ad, App = SGL /на човек при един настанен/
Настаняване в апартамент – Ad, App /на човек при двама настанени/
3-ти възрастен в двойна стая, настанен на
допълнително легло – DBL, Extra bed, Ad,
3-ти възрастен в апартамент, настанен на
допълнително легло – APP, Extra bed, Ad,
Дете в двойна стая от 2 – 11.99 г.настанено на основно легло – DBL, Ch
Дете в апартамент от 2 – 11.99 г.настанено на основно легло – APP, Ch,
Дете в двойна стая от 6 – 11.99 г. настанено на допълнително легло – DBL, Extra bed, Ch,
Дете в апартамент от 6 – 11.99 г. настанено на допълнително легло – APP, Extra bed, Ch,

132 лв.
99 лв.
179 лв.
119 лв.

Цените са в лева, на лице за целия престой и включват:
Вариант 2FB„Standard“ & „Lux“ - ↓17.06 – ↑19.06.2016 год.
 2 Нощувки;
 2 Закуски на блок маса;
 2 Обядa „Standard“ (Приложение 1);
 1 Вечеря „Standard“ (Приложение 3);
 1 Вечеря „Lux” (Приложение 4);












Ползване на закрит/открит басейн;
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, 9%ДДС.

Посочените цени и услуги подлежат на промяна в зависимост от
изискванията на организатора на събитието!
Follow as in:
Страница 1 от 13
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Услуги с допълнително заплащане извън пакетна цена
Изхранване
1.
2.
3.
4.

Доплащане за Обяд „Standard“
(три степенно меню) - Приложение 1
Доплащане за Обяд „Lux“
(четири степенно меню) - Приложение 2
Доплащане за Вечеря „Standard“
(три степенно меню) - Приложение 3
Доплащане за Вечеря „Lux“
(четири степенно меню) - Приложение 4

12.00 лв. / човек
16.00 лв. / човек
18.00 лв. / човек
30.00 лв. / човек

5.

Печене и приготвяне на агне, печено прасенце, дивеч и други
(с продукти на клиента)

4.90 лв. / порция

6.

Печене и приготвяне на агне, печено прасенце, дивеч и други

17.90 лв. / порция

7.

Торта за рожден ден с цветен фонтан
(поднася се с музикално озвучение по избор на клиента – 16 парчета)

49.00 лв. / бр.

Дегустация на бели и червени вина - Дегустационни пакети
1.

Дегустация на 3 вина

14.00 лв. / човек

2.

Дегустация на 5 вина

20.00 лв. / човек

3.

Гурме дегустация на 3 вина

20.00 лв. / човек

4.

Гурме дегустация на 5 вина

30.00 лв. / човек

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дегустация на 3 вина с Обяд „Lux“
(четири степенно меню) - Приложение 2
Дегустация на 5 вина с Обяд „Lux“
(четири степенно меню) - Приложение 2
Дегустация на 3 вина с Вечеря „Lux“
(четири степенно меню) - Приложение 4
Дегустация на 5 вина с Вечеря „Lux“
(четири степенно меню) - Приложение 4
Дегустация на 3 вина с Обяд и Вечеря „Lux“
(четири степенно меню) - Приложение 2 и 4
Дегустация на 5 вина с Обяд и Вечеря „Lux“
(четири степенно меню) - Приложение 2 и 4
Внасяне на алкохол

28.00 лв. / човек
43.00 лв. / човек
42.00 лв. / човек
46.00 лв. / човек
56.00 лв. / човек
60.00 лв. / човек
8.00 лв. / човек

Забележка: Не е желателно внасянето на алкохол в търговските
обекти на комплекса !
Follow as in:
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Конферентни услуги
1.
2.

Наем зала
(без включено ползване на техническо оборудване)
Наем зала
(с включено ползване на техническо оборудване - мултимедия,
лаптоп, озвучаване, флипчарт, техническо съдействие)

10.00 лв. / 1 час
25.00 лв. / 1 час

3.

Лаптоп – наем за цял ден

30 лв. / 1 ден

4.

Мултимедия - наем за цял ден

20 лв. / 1 ден

5.

Флипчарт - наем за цял ден

15 лв. / 1 ден

6.

Различни видове канцеларски матеиали
(папки, химикалки, листи и др. при предварителна заявка)

7.

Копирни услуги (черно-бял печат)

0.10 лв. / 1 стр.

Коктейл/Welcome drink и Кафе паузи
8.

Коктейл/Welcome drink „Classic“
(шампанско и плодове);

2.60 лв. / човек

9.

Коктейл/Welcome drink „Mini Lux“
(шампанско, плодове и парченца шоколад);

3.60 лв. / човек

10.

Коктейл/Welcome drink „Lux“
(шампанско, плодове, парченца шоколад, дребни сладки и соленки)

4.60 лв. / човек

11.

Коктейл/Welcome drink „Super Lux“
(шампанско, плодове, парченца шоколад, дребни сладки и соленки,
хапки /месни, рибни, вегитариански/)

4.60 лв. / човек

12.

Зареждане на Конферентна зала с минерална вода 500 мл.

1.20 лв. / човек

13.
14.

Кафе пауза „Classic“
(1 кафе/чай, минерална вода 500 мл.)
Кафе пауза „Mini Lux“
(1 кафе/чай, минерална вода 500 мл., сладки, соленки.)

2.70 лв. / човек
4.10 лв. / човек

15.

Кафе пауза „Lux“
(1 кафе/чай, минерална вода 500 мл., сладки, соленки, сандвичи.)

7.00 лв. / човек

16.

Кафе пауза „Super Lux“
(1 кафе/чай, минерална вода 500 мл., сладки, соленки, сандвичи,
хапки /месни, рибни, вегитариански, десертни/)

10.00 лв. / човек
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Музикално озвучаване и програма
1.
2.
3.

Водещ 6 часа
(в тази цена се включва и стандартно осветление)
Водещ
(за всеки следващ час след 6-ти)
Водеща и DJ парти
(в тази цена се включва и стандартно осветление)

300.00 лв. / 6 часа
40 лв. / час
500.00 лв. / 6 часа

4.

DJ парти, водеща и танцова формация
(в тази цена се включва и стандартно осветление)

5.

Професионална заря
(пиробатерия 193 изстрела /комбинирана/ - 240 секунди)

450.00 лв. / бр.

6.

Програма „Български народни танци” – продължителност шест
мин., която включва – подбрана китка от весели и атрактивни
български народни хора, които се изпълняват на музикален фон от
атрактивни народни танци.
Програма „Балкански ритми” - продължителност от 6.41мин.,
която включва сръбски, гръцки, български и македонски танци,
музиката е компилация от известни хитове.
Програма „Хоро на влюбени” – седем минути, интерпретация
върху песента на Илия Луков „Хоро на влюбени”, включва
български народни танци.
Програма „Гръцки танц” – продължителност от 3.30мин.,
изпълнява се от момчета, атрактивна, на фона на известна гръцка
музика.
Програма „Балканско сърце” – продължитеност пет минути,
компилация от ударни ритми, базирана на атрактивни народни
танци, включва варненски танц, циганско хоро и др.
Програма „Руско – цигански романс” – продължителност пет
минути, атрактивни сценични костюми, характерни за този жанр.
Танците се изпълняват върху китка от емблематични руски песни.

180 лв.
3 сета /танца/
по избор

7.

DJ парти 4 часа
(в тази цена се включва и стандартно осветление)

160.00 лв.

8.

DJ парти (за всеки следващ час след 6-ти)

30 лв. / час

9.

Удължаване на работното време на ресторанта след 24.00 часа

40 лв. / час

620.00 лв. / 6 часа

Follow as in:
Страница 4 от 13

Хотелски комплекс „Релакс КООП“
Адрес

п.к. 5035, с. Вонеща вода, обл. Велико Търново

Тел.
Fax
Моб.

+359 (0) 6118 / 22 42
+359 (0) 6118 / 22 40
+359 (0) 898 651 304; +359 (0) 898 651 305

www.ccu-bg.coop
Relax COOP / Релакс КООП
www.facebook.com/RelaxCOOP
info_relaxcoop@coophotels.bg

Други атракции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Професионална заря
(пиробатерия 193 изстрела /комбинирана/ - 240 секунди) - LINK ВИДЕО
Професионална заря
(пиробатерия 168 изстрела /комбинирана/ - 180 секунди) – LINK ВИДЕО
Професионална заря
(пиробатерия 100 изстрела /комбинирана/ - 170 секунди) - LINK ВИДЕО
Професионална заря
(пиробатерия 100 изстрела /комбинирана/ - 90 секунди) - LINK ВИДЕО
Професионална заря
(пиробатерия 100 изстрела /комбинирана/ - 130 секунди) - LINK ВИДЕО
Професионална заря
(пиробатерия 61 изстрела /комбинирана/ - 80 секунди) - LINK ВИДЕО
Небесни фенери

465.00 лв. / бр.
385.00 лв. / бр.
180.00 лв. / бр.
180.00 лв. / бр.
180.00 лв. / бр.
105.00 лв. / бр.
5.00 лв. / бр.

СПА услуги
1.
2.

Солариум;
Различни видове масажи и терапии

0.70 лв. / мин.

(цена и продължителност, според вида на услугата)

Всички цени на допълнителни услуги са с включен 20 % ДДС !!!
Предложените допълнителни услуги са по желание на клиента и
търпят изменение в цената в зависимост от техния брой !!!

Follow as in:
Страница 5 от 13

Хотелски комплекс „Релакс КООП“
Адрес

п.к. 5035, с. Вонеща вода, обл. Велико Търново

Тел.
Fax
Моб.

+359 (0) 6118 / 22 42
+359 (0) 6118 / 22 40
+359 (0) 898 651 304; +359 (0) 898 651 305

www.ccu-bg.coop
Relax COOP / Релакс КООП
www.facebook.com/RelaxCOOP
info_relaxcoop@coophotels.bg

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.
2.
3.
4.
5.

Таратор
Мусака
Хляб филия
Баклава
Минерална вода

300 гр.
300 гр.
2 филии
180 гр.
500 мл
Вариант 2

1.
2.
3.
4.
5.

Супа пиле
Руло "Стефани"
Хляб филия
Плодове
Минерална вода

1.
2.
3.
4.
5.

Супа топчета
Пиле с ориз
Хляб филия
Щрудел
Минерална вода

1.
2.
3.
4.
5.

Гъбена супа
Свинско с картофи
Хляб филия
Цедено мляко със сладко
Минерална вода

300 гр.
300 гр.
2 филии
200 гр.
500 мл
Вариант 3
300 гр.
300 гр.
2 филии
180 гр.
500 мл
Вариант 4
300 гр.
300 гр.
2 филии
180 гр.
500 мл
Вариант 5

1.
2.
3.
4.
5.

Картофена супа
Пиле със зеле
Хляб филия
Плодове
Минерална вода

300 гр.
300 гр.
2 филии
200 гр.
500 мл.
Вариант 6

1.
2.
3.
4.
5.

Супа по градинарски
Свински кебап
Хляб филия
Баклава
Минерална вода

300 гр.
300 гр.
2 филии
180 гр.
500 мл.

*** Децата се хранят по меню за възрастни, като порцията е детска - ½ от менюто за възрастен, без алкохол!!!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Обяд „ Lux “

Вариант 1
Салата зеле и моркови
Таратор
Свинско шпиковано с ароматни билки Гарнитура /картофи соте/
Плод /сезонен/
Хляб
Безалкохолно
Вариант 2
Шопска салата
Гъбена супа
Татарско кюфте Гарнитура /задушени заленчуци, зеле с моркови/
Ябълков щрудел
Хляб
Безалкохолно
Вариант 3
Селска салата
Супа топчета
Ароматно пилешко печено бутче Гарнитура /картофи по селски/
Крем „Карамел“
Хляб
Безалкохолно
Вариант 4
Мешана салата
Супа пиле
Пъстърва на скара Гарнитура /задушен ориз със зеленчуци/
Крем „Релакс“
Хляб
Безалкохолно
Вариант 5
Салата ''Снежанка''
Градинарска супа
Запечено свинско джоланче Гарнитура /пикантни картофки/
Плод /сезонен/
Хляб
Безалкохолно

200 гр
300 гр
350 гр.
200 гр.
2 филии
250 мл.
200 гр.
300 гр.
350 гр.
180 гр.
2 филии
250 мл.
200 гр
300 гр
400 гр.
150гр
2 филии
250 мл.
200 гр
300 гр
400 гр.
180гр.
2 филии
250 мл.
200 гр.
300 гр.
400 гр.
200 гр.
2 филии
250 мл.

*** Децата се хранят по меню за възрастни, като порцията е детска - ½ от менюто за възрастен, без алкохол!!!
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Вариант 1
1.
2.
3.
4.
5.

Шопска салата
Свински карета
Крем "Релакс"
Хляб
Минерална вода

400 гр.
300 гр.
180 гр.
2 филии
500 мл.
Вариант 2

1.
2.
3.
4.
5.

Мешана салата с плочка сирене
Вретено с пилешко филе
Хляб
Торта
Минерална вода

400 гр.
400 гр.
2 филии
180 гр.
500 мл
Вариант 3

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Реджина (домати ,краставици, пилешко филе, печен пипер, маслини, кашкавал, магданоз)
Специалитет”Вонеща вода” със свинско филе
Хляб
Плодове
Минерална вода
Вариант 4
Жътварска салата
Пилешки медальон
Хляб
Бабина торта
Минерална вода
Вариант 5
Гръцка салата
Пилешки джоб със задушени зеленчуци
Хляб
Ябълков шрудел
Минерална вода
Вариант 6
Домашна салата
Свинско по ловжийски
Хляб
Крем „Снежен връх“ /цедено мляко със сладко/
Минерална вода

300 гр.
450 гр.
2 филии
180 гр.
500 мл.
400 гр.
400 гр.
2 филии
180 гр.
500 мл
300 гр.
300 гр.
2 филии
180 гр.
500 мл
300 гр.
400 гр.
2 филии
180 гр.
500 мл.

*** Децата се хранят по меню за възрастни, като порцията е детска - ½ от менюто за възрастен, без алкохол!!!
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Вечеря „Lux“
Вариант 1

Овчарска салата
Чушка бюрек
Свински и пилешки медальон с гъби, картофено пюре, сос и микс задушени зеленчуци
Торта
Мезе (суджук, филе “Елена”)
Хляб
Минерална вода
Безалкохолна напитка
Поморийска обикновена
Червено / бяло вино
Вариант 2
1. Шопска салата
2. Палачинка с шунка, кашкавал и гъби
3. Печено свинско с гарнитура
4. Торта
5. Мезе микс (луканка, филе “Елена”)
6. Хляб
7. Минерална вода
8. Безалкохолна напитка
9. Ракия Пещерска
10. Червено / бяло вино
Вариант 3
1. Селска салата
2. Палачинка със солена плънка
3. Пилешко вретено с броколи и синьо сирене и сос Беарнез
4. Торта
5. Мезе микс (суджук, филе Елена)
6. Хляб
7. Минерална вода
8. Безалкохолна напитка
9. Поморийска обикновена
10. Червено / бяло вино
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

450 гр.
200 гр.
300 гр.
180 гр.
50 гр.
2 филии
500 мл.
250 мл.
50 мл.
200 мл.
400 гр.
200 гр.
400 гр.
180 гр.
50 гр.
2 филии
500 мл.
250 мл.
50 мл.
200 мл.
400 гр.
200 гр.
300 гр.
200 гр.
50гр.
2 филии
500 мл.
250 мл.
50 мл.
200 мл.
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Вариант 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мексиканска салата (зел.салата,домати,краст,чушки,пил.филе,бекон,царевица)
Кашкавал пане
Карета свинско филе по хайдушки
Бабина торта
Мезе микс (луканка, филе Елена)
Хляб
Минерална вода
Безалкохолна напитка
Ракия Пещерска
Червено / бяло вино

400 гр.
200 гр.
300 гр.
180 гр.
50 гр.
2 филии
500 мл.
250 мл.
50 мл.
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 кафепаузи.
 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.
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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.

Други услуги





Паркинг;
Неохраняеми паркоместа;
Солариум*;
Различни видове масажи и козметични
прцедури*;
 Офис услуги /факс, телефон,
принтиране, копиране и др./*

*Срещу допълнително заплащане:
 Пране и гладене*;
 Наем въдица и стръв*;
 Наем велосипед;
 Масажен стол;*
 Джага;*
 Билярд;*
 Дартс.*

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 на 50% или 100% от сумата за
Вашето пребиваване до 3 работни дни след потвърждаване от хотела.

Настаняване и oсвобождаване:
Настаняването в Хотелски комплекс „Релакс КООП“ – Вонеща Вода е след 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.
Follow as in:
Страница 12 от 13

Хотелски комплекс „Релакс КООП“
Адрес

п.к. 5035, с. Вонеща вода, обл. Велико Търново

Тел.
Fax
Моб.

+359 (0) 6118 / 22 42
+359 (0) 6118 / 22 40
+359 (0) 898 651 304; +359 (0) 898 651 305

www.ccu-bg.coop
Relax COOP / Релакс КООП
www.facebook.com/RelaxCOOP
info_relaxcoop@coophotels.bg

Условия за плащане и гаранция на резервация:
Резервацията се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден.
В срок до 3 дни след потвърждение на резервацията се изисква пълно
предплащане или минимум 50% депозит.
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 бъде 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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