
 
Цени в Лева на Рецепция. 

 
Цената e в Лева на база BB (нощувка и закуска) 

Ползване на басейни с минерална вода(28-32) градуса; т ермо зона (финландска сауна, парна баня, 
конт раст ен душ и шоково ведро), външно дж акузи, фит нес, безплат ен безж ичен инт ернет  (Wi-Fi) на 
т ерит орият а на хот ела, безплат ен паркинг, шезлонг и чадър на плаж а.  

 „ЕKO ВИЛИ– ЛУКС“ ВВ 
Вид помещения 
 
Цена на помещение 

11.09 - 07.06 
от Неделя до 
Четвъртък 

11.09.-07.06. 
Петък и 
Събота 

08.06 - 04.07 
20.08 - 10.09 

по официални 
празници 

05.07 - 19.07 20.07 - 20.08 

Вила Стандарт (4+1) Лаванда 
Хол на първи етаж, две спални на втори етаж 
и две бани 

271 291 401 446 514 

Вила Лукс (6+1) Африка, Слънце 
Хол на първи етаж, две спални на втори етаж 
три бани 

331 350 560 605 671 

Вила VIP  (6+1)* 
Хол, две спални помещения, външно джакузи и три 
бани 

350 367 581 650 695 

* Външното джакузи работи от 1 юни до 31 септември 
 
Цената e в Лева на база HB: закуска и вечеря (интернационална кухня); 

Напит ки само по време на хранения - български алкохолни (определена марка), вино /бяло, червено и розе/, 
кафе, мляко, чай, плодов сок, минерална вода и газирани безалкохолни напит ки в основният  рест орант . 

Ползване на басейни с минерална вода (28-32) градуса; т ермо зона (финландска сауна, парна баня, 
конт раст ен душ и шоково ведро), външно дж акузи, фит нес, безплат ен безж ичен инт ернет  (Wi-Fi) на 
т ерит орият а на хот ела, безплат ен паркинг, шезлонг и чадър на плаж а. 

 „ЕKO ВИЛИ– ЛУКС“HВ 
Вид помещения 
 
Цена на помещение 

11.09 - 07.06 
от Неделя до 
Четвъртък 

11.09.-07.06. 
Петък и 
Събота 

08.06 - 04.07 
20.08 - 10.09 

по официални 
празници 

05.07 - 19.07 20.07 - 20.08 

Вила Стандарт (4+1) Лаванда 
Хол на първи етаж, две спални на втори етаж 
и две бани 

329 349 470 583 673 

Вила Лукс (6+1) Африка, Слънце 
Хол на първи етаж, две спални на втори етаж 
три бани 

389 407 651 741 784 

Вила VIP  (6+1)* 
Хол, две спални помещения, външно джакузи и три 
бани 

407 427 695 784 829 

* Външното джакузи работи от 1 юни до 31 септември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цената e в Лева на база All inclusive: закуска, обяд, снак и вечеря (интернационална кухня); 
Напит ки само по време на хранения - български алкохолни (определена марка), вино /бяло, червено 

и розе/, кафе, мляко,  чай, плодов сок, минерална вода и газирани безалкохолни напит ки в основният  
рест орант . 

Ползване на басейни с минерална вода(28-32) градуса; т ермо зона (финландска сауна, парна баня, 
конт раст ен душ и шоково ведро), външно дж акузи, фит нес, безплат ен безж ичен инт ернет  (Wi-Fi) 
на т ерит орият а на хот ела, безплат ен паркинг, шезлонг и чадър на плаж а. 

 „ЕKO  ВИЛИ - ЛУКС“ - All inclusive 
Вид помещения 
 
Цена на помещение 

11.09 - 07.06 
от Неделя до 
Четвъртък 

11.09.-07.06. 
Петък и 
Събота 

08.06 - 04.07 
20.08 - 10.09 

по официални 
празници 

05.07 - 19.07 20.07 - 20.08 

Вила Стандарт (4+1) Лаванда 
Хол на първи етаж, две спални на втори етаж 
и две бани 

367 389 582 650 740 

Вила Лукс (6+1) Африка, Слънце 
Хол на първи етаж, две спални на втори етаж 
три бани 

449 467 716 806 875 

Вила VIP  (6+1)* 
Хол, две спални помещения, външно джакузи и три 
бани 

467 487 761 851 919 

* Външното джакузи работи от 1 юни до 31 септември 

 
Забележка: 
Всички цени включват ДДС, застраховка и туристическа такса. 
Петък и събота и по официалните  празници  – минимум 2 нощувки 
За периода от 01.07. до 29.08. минимално настаняване 5 нощувки 
 
ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ: 
 
01.11. Ден на народните будители 
06.12. Никулден 
24.12-27.12. Рождество Христово 
03.03. Национален празник на България 
26-30.04. Великденски празници 
01.05. Майски празници 
06.05. Гергьовден 
24.05. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 
06.09. Съединението на България 
22.09. Ден на Българската независимост 
 


