
Преференциални предложения за корпоративни 

партньори на „Феста Хотели“ и техни служители 

Зима 2022 /2023 г.

Хотел „Феста Уинтър Палас“ 5*

Боровец



ПЕРИОД

03.01 – 05.03 320 лв. 240 лв. 288 лв.

06.03 – 09.04 232 лв. 174 лв. 174 лв.

ПЕРИОД

03.01 – 05.03 392 лв. 451 лв. 510 лв. 539 лв.

06.03 – 09.04 302 лв. 347 лв. 393 лв. 415 лв.

ДВОЙНА СТАЯ ДЕЛУКС / ДВОЙНА СТАЯ ДЕЛУКС С ВАНА

СПА АПАРТАМЕНТ

ПЕРИОД

03.01 – 05.03 356 лв. 409 лв. 463 лв. 490 лв.

06.03 – 09.04 268 лв. 308 лв. 348 лв. 369 лв.

ТИПОВЕ И ВИД НАСТАНЯВАНЕ 
/ВКЛЮЧЕНА ЗАКУСКА/

ФАМИЛНА СТАЯ / МАЛЪК АПАРТАМЕНТ

* Всички цени са в лева, за избрания тип помещение, за 1 нощувка.

* Възрастовата граница за деца е от 4 г. до 14 г. /ненавършени/.



ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ ВКЛЮЧВАТ:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

♦ Вечеря – 40 лв. / възрастен;

♦ Вечеря– 20 лв. / дете;

♦ Охраняем паркинг /гараж/ – 20 лв./ден;

♦ Охраняем паркинг /открит/ – 12 лв./ден;

♦ Услуги от Релакс център– по ценоразпис;

УСЛУГА

Закуска на блок маса

Уелнес пакет – Отопляем вътрешен басейн със солна електролиза, Парна баня, Сауна, Зона за релакс, Контрастни 
душове, Шоково ведро, Вани за масаж на стъпалата, Солна стая, Руска сауна

Безплатно ползване на ски гардероб за съхранение на ски оборудване

Персонален сейф в стаята/апартамента

Дневна детска анимация

Wi-Fi интернет

Курортна такса, застраховка, ДДС

УСЛОВИЯ ПО ПЛАЩАНЕ, АНУЛАЦИИ И NO-SHOW:

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

писмено потвърждение на резервацията. Остатъкът от сумата се заплаща не по-късно от 7 работни дни преди

датата на настаняване.

♦ Анулации без неустойка се приемат до 10 дни преди датата на настаняване. След този срок се фактурира

неустойка в размер на направеното авансово плащане.

♦ 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!

* Възрастовата граница за деца е от 4 г. до 14 г. /ненавършени/.

* Промокод за резервации: CORP23 / https://festawinterpalace.book-onlinenow.net/

https://festahotels.com/bg/festa-winter-palace
tel:+35970014422
mailto:sales@festahotels.com
https://www.facebook.com/festawinterpalace/
https://www.instagram.com/festawinterpalace/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303647-d1736775-Reviews-Festa_Winter_Palace_Hotel-Borovets_Sofia_Region.html
https://festawinterpalace.book-onlinenow.net/

