
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.к Чифлик, общ. Троян 

Тел: +359 ( 0) 885 000 111 

         +359 ( 0) 885 000 222 

e-mail:reception@balkanhotel.eu 

official site:www.balkanhotel.eu 

official Facebook page: Hotel Balkan Chiflik 

 Хотел ,, Балкан‘‘ к.к. Чифлик 

Цени за периода 01.08.2022г. – 15.09.2022г. 

Неделя - четвъртък 
 Стандартна двойна стая ( без балкон) 

С вкл. закуска                   Закуска+ вечеря 

1 нощувка – 150 лв.                 180 лв. 

2 нощувки – 300 лв.                 360 лв. 

3 нощувки – 450 лв.                 540 лв. 

4 нощувки – 580 лв.                 700 лв. 

5 нощувки – 700 лв.                 850 лв. 

 

Двойна реновирана стая или с 

балкон 

С вкл. закуска                Закуска+вечеря 

1 нощувка – 170 лв.         200 лв. 

2 нощувки – 340 лв.         400 лв. 

3 нощувки – 510 лв.         600 лв. 

4 нощувки – 660 лв.         780 лв. 

5 нощувки -  800 лв.         950 лв. 

Апартамент тип студио 

С вкл. закуска           Закуска+ вечеря 

1 нощувка – 200 лв.         230 лв. 

2 нощувки – 400 лв.        460 лв.     

3 нощувки – 600 лв.        690 лв. 

4 нощувки – 750 лв.        870 лв. 

5 нощувки – 900 лв.      1050 лв. 

Уикенд 

петък - неделя 

Стандартна двойна стая ( без балкон) 

1 нощувка – 180 лв. 

2 нощувки – 320 лв. 

Двойна реновирана стая или с балкон 

1 нощувка – 200 лв. 

2 нощувки – 360 лв. 

 Апартамент тип студио 

1 нощувка – 220 лв. 

2 нощувки – 420 лв. 

 

Доплащания на ден на база нощувка със закуска и 

вечеря: 

Дете от 0г. до 4.99г. – безплатно настаняване 

/без вкл. вечеря/ 

Дете от 5г. до 11.99г. – 20лв. на ден +15 лв  за 

вечеря 

Дете на 12г. или трети възрастен – 30лв. на ден + 

20 лв за вечеря 

Единично настаняване – 20% от пакетната цена. 

Цените не са валидни за официални празници, или 

празнични пакети и цени. 
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Политика на пристигане и заминаване: 

Час на настаняване – след 15:00 часа 

Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на 

пристигане.  

Час на освобождаване – до 12:00 часа 

Гости, които освобождават стаята си между 12:00 и 16:00 часа доплащат 30% от цената на една 

нощувка – цена рецепция. 

Освобождаване на стаята след 18:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка – цена 

рецепция. 

 

Анулиране на резервация: 

Всяка анулация на резервация трябва да се извършва в писмен вид на reception@balkanhotel.eu 

Датата, от която влиза в сила анулирането е тази, от която ще получим Вашето писмено 

уведомление.  

 

Наказателни такси: 

 100% от стойността на депозита ( аванса) до 3 дни преди датата на настаняване. 

 

За реална резервация се счита резервация с депозирана сума ( аванс) от 50% от 

пакетната цена.  

Банкова сметка за превеждане на депозит ( авансови плащания) при 

потвърждаване на резервации: 

 

ИНВЕСТБАНК – клон гр. Троян 

BIC: IORTBGSF 

IBAN: BG23IORT80481083207001 (в български лева) 

ФИРМА “ДАД”ООД 

 

Основание за плащане: номера на Вашата резервация 

 

Хотелът си запазва правото да променя цените според форсмажорни обстоятелства 

в страната! 

 

Цените включват: 

Съответния брои нощувки със закуски на блок маса, външен минерален басейн 38◦ 

 ( целогодишно ползване), детски басейн, джакузита от които 2бр дванадесет местни с 

хидромасажни дюзи, топила с три различни температурни секции, Релакс зона ( сауна, парна 

баня, турска баня, солна стая, фитнес), интернет, паркинг, туристическа такса, ДДС. 
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