
Holiday Office 
Ваканция по време на работа 

ЗА ВСИЧКИ: 
 

♦ ...които обичат да съчетават работа и пътуване 

♦ ...за които работата извън офиса е възможна и предпочитана, стига мястото да е красиво, 

спокойно и вдъхновяващо. 

♦ ... които намират вдъхновение заедно със своето семейство, приятели и колеги 

♦ ... които обичат от време на време да презарежда в планината или на морето и в същото 

време не искат да изостават с настоящите си работни проекти.  

♦ ... които са изчерпали опциите за отпуска и почивката това лято отпада. 
 

И ЗА ТЕЗИ, за които заради изоставане в работния график и натрупани задачи, лятната 

ваканция се отлага за догодина. 
 

Изнесете временно своя „Home Office" и  го превърнете в  “Holiday Office”!  
 

Паралелно с това можете да спортувате, да релаксирате, да се насладите на вкусна кухня, 

да посетите туристически забележителности, да се презаредите от чистата природа и 

въздух. 
 

Трябва ви само лаптоп. Останалото осигуряваме ние. 

За да е пълноценен денят, стартирайте с тонизираща тренировка във фитнеса или няколко 

дължини в басейна и задължително чаша горещо кафе и здравословен фреш! 
 

След като вече сте във форма можете да моделирате своето офис пространство по своя 

начин, за да се чувствате комфортно!  
 

При нас имате възможност да работите откъдето си поискате: на бюро, на шезлонга на 

плажа или край басейна, на терасата или пък в леглото. 
 

В края на ползотворния работен ден си заслужихте подобаваща почивка,  

отпуснете се и се поглезете в Спа центъра преди вечеря. 



Holiday Office 
Ваканция по време на работа 

Избор на локация: Благодарение на своите атрактивни локации, хотелите от веригата 

„Феста“ предлагат различни възможности за морски релакс или прохлада сред 

зареждаща природа в планината. 

♦  Почитателите на морето могат да избират между два хотела в две от най-популярните 

дестинации на Българското Черноморие: хотел „Феста Панорама“, гр. Несебър и  

хотел „Феста Виа Понтика“, гр. Поморие. 

♦  Любителите на планината очакваме в най-стария планински курорт в страната: к.к. 

Боровец, в хотел „Феста Уинтър Палас“. 

Какво получавате? 
 

♦ Преференциална пакетна цена за настаняване; 

♦ Комфортно работно пространство, което позволява 

необезпокоявана работа;  

♦ Добър високоскоростен интернет;  

♦ Необходимото техническо оборудване: принтер, 

скенер, офис консумативи; 

♦ Конферентна зала със съответното техническо 

оборудване (изисква се предварителна резервация); 

♦ Бонус: кафе, минерална вода  и ободрителна 

следобедна закуска; 

Условия за резервация: 
 

♦ Заявка за резервация се приема на имейл 

sales@festahotels.com 

♦ Минимален престой за хотел „Феста Панорама“ и 

хотел „Феста Виа Понтика“:  5 нощувки; 

♦ Минимален престой за хотел „Феста Уинтър 

Палас“:  2 нощувки; 

♦ Изисква се предварителна резервация на офис 

пространство и парола за интернет достъп; 

♦ Офертата е валидна за резервации с престой до 

края на месец Октомври 2020г. 

хотел „Феста Панорама“, гр.Несебър  хотел „Феста Виа Понтика“, гр.Поморие  хотел „Феста Уинтър Палас“, к.к. Боровец 

При резервация до края на 

месец юни, получавате вашия 

Holiday Office  

напълно БЕЗПЛАТНО! 

 

Изберете период, резервирайте 

и подгответе багажа! 

http://www.festahotels.com/
tel:+35970014422
mailto:sales@festahotels.com
https://www.facebook.com/festahotels/
https://www.instagram.com/festahotelsbg/
mailto:sales@festahotels.com
https://festahotels.com/festa-via-pontica-bg/
https://festahotels.com/festa-panorama-bg/
https://festahotels.com/festa-winter-palace-bg/

