
    ХОТЕЛ "БАНКЯ ПАЛАС" 
гр. Банкя 1320, бул. "Варна" № 70  

тел: +359 2 812 20 20 / 0887770748 
факс: +359 2 997 7064 

Е-mail:hotel@bankyapalace.com 
www.bankyapalace.com 

Хотел „Банкя Палас” 4*  
Ви очаква в Новогодишната нощ и ще се насладите на 

спокойствие, чист въздух и минерална вода!  
Ще вкусите домашна кухня, ще се 

забавлявате и танцувате в ресторанта  
с диджей, програма или маскен бал и томбола! 

Да посрещнем Новата 2018 година 
с прекрасно настроение за незабравими мигове! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нощувка, 1 закуска и Новогодишна вечеря 

Пакетна цена на човек в двойна стая: 195 лв 
Цена на човек в апартамент или фамилна стая 

спалня + хол 2+1: 235 лв 
Дете от 6 до 12 г. в стая: 135 лв. / в апартамент: 165 лв 

 

 
2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря и Новогодишна вечеря 

Пакетна цена на човек в двойна стая: 265 лв 
Цена на човек в апартамент или фамилна стая 

спалня + хол 2+1: 305 лв 

Дете от 6 до 12 г. в стая: 185 лв. / в апартамент: 215 лв 
 

 
3 нощувки, 3 закуски, 2 вечери и Новогодишна вечеря 

Пакетна цена на човек в двойна стая: 295 лв 
Цена на човек в апартамент или фамилна стая 

спалня + хол 2+1: 335 лв 

Дете от 6 до 12 г. в стая: 205 лв / в апартамент: 235 лв 
✓ Дете до 6 г. се настанява безплатно. 

Цените включват: 

✓ 10% отстъпка за услугите в Уелнес центъра с  

минерална вода от собствен източник 
✓ фитнес, сауна, парна баня, солариум, джакузи 

✓ паркинг, WIFI интернет 
 

• Всяка потвърдена резервация се плаща / капарира до 24 часа от потвърждението с размер на 

депозита 50% от стойността на резервацията/. Доплащане до 100% на капарирани резервации – 20 

дни преди датата на настаняване.  

• При анулации на резервации до 30.11.2017 г., депозитът от 50% се задържа като неустойка. 

• При анулации на резервации, направени след 30.11.2017 г. и при неявяване на туристите по 

потвърдена резервация се дължи неустойка в размер на 100%.  

Честита Нова 2018 Година! 

 




