
               
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПАКЕТИ С ГАЛА ВЕЧЕРЯ В МЕХАНА „БЪЛГАРЕ“ 
PACKAGE WITH GALA DINNER IN MEHANA “BULGARE” 

 

 

 
 
 
 
 

ПАКЕТИ ЗА 3 НОЩУВКИ/ PACKAGES FOR 3 NIGHTS 

НАСТАНЯВАНЕ/ACCOMMODATION 

3 нощувки със 
закуска  

3 overnights with 
breakfast  

3 нощувки със закуска и 
вечеря  

3 overnights with 
breakfast and dinner 

Двойна стая / Double room 1439 BGN 1570 BGN 

Единична стая / Single room       943 BGN       1007 BGN 

Супериорна стая – 2 възр. / Superior room- 2  adults 1601 BGN 1732 BGN 

Студио– 2 възр./ Studio – 2  adults 1796 BGN 1924 BGN 

Апартамент– 2 възр./Apartment – 2  adults 1946 BGN 2071 BGN 

Апартамент „Фамилен“ – 3 възр./ Family apartment – 3  
adults 

2739 BGN 2928 BGN 

Възрастен на допълнително легло в апартамент/  
Adult on extra bed in apartment 

583 BGN 650 BGN 

 
Политика за деца/  Children policy  : 

 

  

Юноша от 12 до 15.99г. на допълнително легло в стая или 
апартамент/  
Junior from 12 up to 15.99 years on extra bed in a room or apartment   

583 BGN 650 BGN 

Деца до 3,99 г./  Child up to 3,99 г. БЕЗПЛАТНО/ FREE БЕЗПЛАТНО/ FREE 

Дете от 4-11,99 г. на редовно легло в стая с един възрастен/ 
Child from  4 up to 11,99 years old on regular bed in a room with one adult 

155 BGN 191 BGN 

Дете от 4 до 11,99 г. на доп. легло в стая/ 
Child from  4 up to 11,99 years old on extra bed in a room 

275 BGN 308 BGN 

Дете от 4 до 11,99г. на доп. легло в студио или апартамент/ 
Child from  4 up to 11,99 years old on extra bed in studio or apartment 

155 BGN 191 BGN 
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ПАКЕТИ С ГАЛА ВЕЧЕРЯ В МЕХАНА „БЪЛГАРЕ“ 
PACKAGE WITH GALA DINNER IN MEHANA “BULGARE” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПАКЕТИ ЗА 4 НОЩУВКИ/ PACKAGES FOR 4 NIGHTS 

НАСТАНЯВАНЕ/ACCOMMODATION 
4 нощувки със 

закуска/4 overnights 
with breakfast  

 

4 нощувки със закуска 
и вечеря /4 overnights 

with breakfast and 
dinner 

Двойна стая / Double room 1644 BGN 1838  BGN 

Единична стая / Single room 1102  BGN 1195  BGN 

Супериорна стая – 2 възр. / Superior room- 2  adults    1844 BGN 2038  BGN 

Студио– 2 възр./ Studio – 2  adults 2088  BGN 2282  BGN 

Апартамент– 2 възр./ Apartment – 2  adults 2276  BGN 2462  BGN 

Апартамент „Фамилен“ – 3 възр./ Family apartment – 3  
adults 

3186  BGN 3473  BGN 

Възрастен на допълнително легло в апартамент/  
Adult on extra bed in apartment 

650  BGN 751  BGN 

 
Политика за деца/  Children policy  : 

 

 

 
Юноша от 12 до 15.99г. на допълнително легло в стая или апартамент/  
Junior from 12 up to 15.99 years on extra bed in a room or apartment   

650  BGN 751  BGN 

Деца до 3,99 г./  Child up to 3,99 г. БЕЗПЛАТНО / FREE БЕЗПЛАТНО / FREE 

Дете от 4-11,99 г. на редовно легло в стая с един възрастен/ 
Child from  4 up to 11,99 years old on regular bed in a room with one adult 

155  BGN 
209  BGN 

Дете от 4 до 11,99 г. на доп. легло в стая/ 
Child from  4 up to 11,99 years old on extra bed in a room 

303  BGN 
357  BGN 

Дете от 4 до 11,99г. на доп. легло в студио или апартамент/ 
Child from  4 up to 11,99 years old on extra bed in studio or apartment 

155  BGN 
209  BGN 
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  Пакетната цена е на помещение в лева и включва: 

 
ø Настаняване  за съответния брой нощувки и богата закуска /закуска и вечеря/ на блок маса 

ø Новогодишна вечеря на 31 декември на сет меню в посочения ресторант 

ø Празнична новогодишна програма  

ø Брънч на 01 януари 2023г. от 10:00 ч. до 14:00 ч. 

ø Ползване на сауна и фитнес център; 

ø Ползване на открит и закрит басейн с минерална вода 

ø Ползване на открит термален басейн с минерална вода; 

ø Ползване на паркинг; 

ø Безжичен интернет на територията на целия хотел; 

ø За децата: детски кът с професионален аниматор и детска площадка на открито; 

Цената е валидна за 3 и 4 нощувки в периода от 29ти  декември 2022г. до 01ви  януари 2023г. 

/включително/. 

ø Резервацията се счита за гарантирана при 40% авансово плащане до 5 дни след датата на 

потвърждение. Доплащане до пълната сума до 09.12.2022г. 

ø При анулации до 09.12.2022г. не се удържа неустойка  

ø При анулации след 09.12.2022г. сумата по предплатените резервации не се възстановява 

ø Интерхотел Сандански си запазва правото за промяна на цените 

 
 

 

 
The prices are per room in leva and include:  

 
ø Accommodation with rich breakfast /or breakfast and dinner/ on a buffet 

ø New Year's dinner /set menu/ on 31st of December 2022 at the selected restaurant 

ø Festive New Year's program  

ø Brunch at the 1st of January 2023 from 10:00 until 14:00 

ø Use of sauna, steam room and fitness center;  

ø Use of indoor and outdoor pool with mineral water semi-Olympic size;  

ø Use of an outdoor thermal pool with mineral water;  

ø Use of parking;  

ø Wireless internet;  

ø For children: kid’s playroom with a professional animator and an outdoor playground;  

 

Rates are valid for the period 29th of December 2022 till 01st of January 2023 /INCLUDING/ for 3 or 4 

overnights 

ø The reservation is considered guaranteed with a 40% advance payment within 5 days after the confirmation 

date. Additional payment up to the full amount until 09.12.2022. 

ø In case of cancellation before 09.12.2022. no penalty is deducted 

ø In case of cancellations after 09.12.2022 the amount of the prepaid reservations is not refundable 

ø Interhotel Sandanski keeps the right to change the prices 

 
 


