
Коледен и Новогодишен пакет 

2020 год. 

за корпоративни партньори на

Феста Хотели

Служителите могат да резервират своята почивка директно 

през резервационния модул на сайта на Феста Хотели: 

За да получат достъп до преференциалните цени, при 

резервация в полето Promo Code трябва да въведат: CORP20 

Резервирай

https://festachamkoria.book-onlinenow.net/index.aspx?specialoffer=CORP20&promocode=CORP20


Двойна стая

Джуниър Суит

Апартамент

Единична стая

* 10 % намаление за резервации направени до 

30.11.2020 г. 
* Всички цени са в лева, за избрания тип помещение, за 4 нощувки за 

Коледния период и 3 нощувки за Новогодишния период.

* Възрастовата граница за дете е от 3 г. до 13 г. /ненавършени/.

Преференциални цени за настаняване

Феста Чамкория 4*

ПЕРИОД 2-ма възрастни /цена/ 1 възрастен и 1 дете /цена/

31.12.2020 – 02.01.2021 998 лв. 749 лв.

ПЕРИОД
2-ма възрастни 

/цена/

2-ма възрастни 
и 1 дете 
/цена/

2-ма възрастни 
и 2 деца 
/цена/

3-ма възрастни 
/цена/

31.12.2020 –02.01.2021 1088 лв. 1218 лв. 1468 лв. 1488 лв.

ПЕРИОД
2-ма възрастни 

/цена/

2-ма възрастни 
и 1 дете 
/цена/

2-ма възрастни 
и 2 деца 
/цена/

3-ма възрастни 
/цена/

31.12.2020 – 02.01.2021 1118 лв. 1248 лв. 1498 лв. 1518 лв.

ПЕРИОД
1 възрастен

/цена/

31.12.2020 –
02.01.2021

580 лв.

Четиридневен Коледен пакет

Тридневен Новогодишен пакет

ПЕРИОД 2-ма възрастни /цена/ 1 възрастен и 1 дете /цена/

23.12 – 27.12 692 лв. 519 лв.

Тридневен Новогодишен пакет

Четиридневен Коледен пакет

ПЕРИОД
2-ма възрастни 

/цена/
2-ма възрастни 
и 1 дете /цена/

2-ма възрастни 
и 2 деца /цена/

3-ма възрастни 
/цена/

23.12 – 27.12 752 лв. 837 лв. 1010 лв. 1024 лв.

Четиридневен Коледен пакет

Тридневен Новогодишен пакет

ПЕРИОД
2-ма възрастни 

/цена/
2-ма възрастни 
и 1 дете /цена/

2-ма възрастни 
и 2 деца /цена/

3-ма възрастни 
/цена/

23.12 – 27.12 772 лв. 857 лв. 1030 лв. 1044 лв.

Тридневен 

Новогодишен пакет

Четиридневен 

Коледен пакет

ПЕРИОД
1 възрастен

/цена/

23.12 – 27.12 410 лв.



ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
♦ Коледна вечеря на 25.12.2020 г. за Коледния 

пакет;

♦ Новогодишна празнична вечеря на 31.12.2020 г. с 

програма за Новогодишния пакет;

♦ Много добра закуска и вечеря, съобразени изцяло 

с изискванията на Министерство на Туризма и 

РЗИ;

♦ Ползване на вътрешен басейн, сауна, стая за 

релакс;

♦ Wi-Fi в целия хотел;

♦ Паркинг;

♦ Транспорт до ски пистите по график на хотела;

♦ Детска анимация;

♦ Курортна такса, застраховка, ДДС;

ПОЛИТИКИ ЗА ПЛАЩАНИЯ И АНУЛАЦИИ:

♦ Минимален престой:

- за период Коледа (23.12.-30.12.2020) - 4 нощувки

- за Новогодишен период (31.12. - 02.01.2021) - 3 нощувки;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ:

♦ Изисква се авансово плащане в размер на 50 % от стойността на резервацията до 5 дни след 

потвърждение за резервацията. Остатъкът от сумата се заплаща не по-късно от 14 дни преди 

датата на настаняване.

Анулации без неустойка се не се приемат. В случай на анулация сумата за авансовото 

плащане в размер на 50% от стойността на резервацията не подлежи на възстановяване.

В случай на неявяване на гост (No show) се дължи неустойка в размер на 100% от заявените 

услуги и резервацията се анулира. 

При предсрочно прекратяване на престоя, заплатените суми не се възстановяват и 

оставащите нощувки по резервацията се анулират!

♦ Festa Flexible: В случай на форсмажорно обстоятелство или положителен PCR тест, на 

гостите, резервирали и предплатили своя престой в обектите на Феста Хотели, се предоставя 

ваучер със стойността на платената сума, който може да бъде използван във всеки обект, част 

от Феста Хотели. Гостите имат възможност да сменят имената по резервациите, независимо 

дали резервацията е направена с отстъпка за ранно записване. 

Тази опция за гъвкавост е валидна за текущи и бъдещи резервации с планиран престой до 

31.12.2021г.
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