
ТИП НАСТАНЯВАНЕ - ДЕТЕ� ВЪЗРАСТ

Доплащане за дете 1 възр + 1 дете� 2 възр + 1 дете� 1 възр + 1 дете� 2 възр + 1 дете�

2 нощувки дете 245.00 лв 155.00  лв 295.00  лв 145.00  лв

3 нощувки дете 320.00  лв 185.00  лв 395.00  лв 170.00  лв

ДВОЙНО АПАРТАМЕНТ/СТУДИО

от 4 г до 12 г�

« Две или три нощувки в единична стая, двойна стая или апартамент със закуска и вечеря    
« Гала вечеря на 31.12.2016 в ресторант Hacienda 
« Новогодишна програма с участието на Веси Бонева и Светлин Къслев /SAX/, с DJ водещ, томбола с награди, 

фойерверк шоу и шоу програма   
« Безплатен брънч на 1-ви януари
« Вечеря на 01.01.2017 /салатен бар без ограничение, основно ястие по избор/
« Една вечеря на 30  или 02.01.2017 в ресторант .12.2016 Hacienda
« Безплатно ползване на фитнес и термална зона в Спа центъра    
« Безплатен интернет и безплатен външен паркинг    

Офертата е валидна от 30.12.2016 до 03.01.2017.

*Настаняването е на база нощувка, закуска, вечеря
*Деца от 0 до 3.99 г. се настаняват и закусват безплатно, без да ползват услуги
*Деца до 3.99 г. не заплащат новогодишен куверт и са без място в ресторанта
*В пакетните цени за деца от 4 до 12 г. не е включена вечеря на 30.12.2016 или 02.01.2017

*При анулация, промяна или ранно напускане по резервация, заплатената сума не се възстановява.
*В посочените цени са включени туристически данък, застраховка и 9% ДДС.

Хотел Космополитан - гр. Русе Ви кани да посрещнете новата 2017 година звездно и бляскаво!       

Резервации отдел Маркетинг: marke�ng@cosmopolitanhotelbg.com
+359 82 80 50 70 

+359 884 200 887; +359 884 200 889
www.cosmopolitanhotelbg.com

� � �  � � � � ЕДИНИЧНА

2 нощувки възрастен 407.00 лв --> 383.00 лв

3 нощувки възрастен 568.00 лв --> 532.00 лв

ДВОЙНА АПАРТАМЕНТ/СТУДИО

317.00 лв --> 299.00 лв 367.00 лв --> 347.00 лв

433.00 лв --> 410.00 лв 508.00 лв --> 478.00 лв

ТИП СТАЯ





ТИП СТАЯ ЕДИНИЧНА

2 нощувки възрастен 386.00 лв --> 362.00 лв

3 нощувки възрастен 547.00 лв --> 511.00 лв

ДВОЙНА АПАРТАМЕНТ/СТУДИО

296.00 лв --> 281.00 лв 346.00 лв --> 326.00 лв

412.00 лв --> 389.00 лв 487.00 лв --> 457.00 лв

ТИП НАСТАНЯВАНЕ - ДЕТЕ� ВЪЗРАСТ

Доплащане за дете 1 възр + 1 дете� 2 възр + 1 дете� 1 възр + 1 дете� 2 възр + 1 дете�

2 нощувки дете 245.00 лв 155.00  лв 295.00  лв 145.00  лв

3 нощувки дете 320.00  лв 185.00  лв 395.00  лв 170.00  лв

ДВОЙНО АПАРТАМЕНТ/СТУДИО

от 4 г до 12 г�

« Две или три нощувки в единична стая, двойна стая или апартамент със закуска и вечеря    
« Гала вечеря на 31.12.2016 в ресторант Hacienda 
« Новогодишна програма с участието на Веси Бонева и Светлин Къслев /SAX/, с DJ водещ, томбола с награди, 

фойерверк шоу и шоу програма   
« Безплатен брънч на 1-ви януари
« Вечеря на 01.01.2017 /салатен бар без ограничение, основно ястие по избор/
« Една вечеря на 30  или 02.01.2017 в ресторант .12.2016 Hacienda
« Безплатно ползване на фитнес и термална зона в Спа центъра    
« Безплатен интернет и безплатен външен паркинг    

Офертата е валидна от 30.12.2016 до 03.01.2017.

*При анулация, промяна или ранно напускане по резервация, заплатената сума не се възстановява.
*В посочените цени са включени туристически данък, застраховка и 9% ДДС.

Хотел Космополитан - гр. Русе Ви кани да посрещнете новата 2017 година звездно и бляскаво!       

Резервации отдел Маркетинг: marke�ng@cosmopolitanhotelbg.com
+359 82 80 50 70 

+359 884 200 887; +359 884 200 889
www.cosmopolitanhotelbg.com

*Настаняването е на база нощувка, закуска, вечеря
*Деца от 0 до 3.99 г. се настаняват и закусват безплатно, без да ползват услуги
*Деца до 3.99 г. не заплащат новогодишен куверт и са без място в ресторанта
*В пакетните цени за деца от 4 до 12 г. не е включена вечеря на 30.12.2016 или 02.01.2017
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