
 
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.  

Корпус „ЕKO ТЕРМА“ 5*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 

Двойна стандартна стая Парк (2+1) 115 135 184 204 245 

Двойна стандартна стая Море (2+1) 135 155 221 245 292 

Двойна стая с Панорамен изглед към морето 
(2+1) 155 175 245 268 311 

Студио (2+1) 
Спалня 195 233 291 311 389 

Фамилна стая с гледка море (4+1)  
Две свързани стаи 253 291 429 467 585 

Апартамент Стандарт с гледка парк (4+1) 
2 спални 233 253 331 389 429 

Апартамент с Панорамен изглед към морето 
(2+1) 
Една спалня и хол 

253 291 429 467 585 

 
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. 

Корпус „ЕKO ТЕРМА“ 5*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 

Двойна стандартна стая Парк (2+1) 143 163 225 266 286 

Двойна стандартна стая Море (2+1) 163 183 268 313 335 

Двойна стая с Панорамен изглед към морето 
(2+1) 167 187 279 327 349 

Студио (2+1) 
Спалня 251 273 329 407 445 

Фамилна стая с гледка море (4+1)  
Две свързани стаи 291 311 407 485 603 

Апартамент Стандарт с гледка парк (4+1) 
2 спални 311 329 427 485 545 

Апартамент с Панорамен изглед към морето 
(2+1) 
Една спалня и хол 

291 311 485 583 681 

 
 
 



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. 

Корпус „ЕKO ТЕРМА“ 5* - 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 

Двойна стандартна стая Парк (2+1) 181 199 266 286 327 

Двойна стандартна стая Море (2+1) 199 229 311 335 380 

Двойна стая с Панорамен изглед към морето 
(2+1) 229 253 323 349 389 

Студио (2+1) 
Спалня 289 307 370 449 487 

Фамилна стая с гледка море (4+1)  
Две свързани стаи 379 401 485 565 643 

Апартамент Стандарт с гледка парк (4+1) 
2 спални 367 389 507 547 605 

Апартамент с Панорамен изглед към морето 
(2+1) 
Една спалня и хол 

379 401 585 651 723 

 
Намаления за деца в двойни стаи в Корпус „EKO ТЕРМА“ 5*  
Деца да 2 години - безплатно 
Един възрастен с едно дете от 2 до 11,99 г. детето плаща 50% от цената за възрастен  
Един възрастен с две деца от 2 до 11,99г. - и двете деца заплащат по 50 % от цената за 
възрастен. 
Двама възрастни с едно дете до 11,99г. - детето е безплатно. 
Двама възрастни с две деца до 11,99 г. - първото дете е безплатно; второто заплаща 50% от 
цената на възрастен. 
Възрастен на допълнително легло в стая заплаща 80 % от цената за възрастен на редовно 
легло. 
SGL - Двойна стая за единично ползване  – 20% намаление от цената на двойната стая 
 
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 
 


