
 
 

 

 

                   
 

Настаняване след 15:00 часа, освобождаване на стаите до 12:00 часа                                                                                               
*Обявените цени са на помещение за двама души настанени в съответния тип стая за три нощувки - дати по избор. 
Цената включва и ползване на СИНЯ ЗОНА в СПА центровете на комплекса, винен тур във винарска изба „Старосел“, 

паркинг, Wi-Fi в целия комплекс, туристическа застраховка, курортна такса и 9% ДДС. Деца до 3.99г. се настаняват безплатно 
/без допълнитлено легло и празнична вечеря/. 

Условия за резервации, плащания и промени на резервации: 

Резервация бихте могли да направите на: hotel@starosel.com или на телефон + 359 897 87 09 08.  

Авансово плащане в размер на 500 лв. за стая, е изискуемо по банков път в срок от 5 работни дни от потвърждението 

по посочената банкова сметка с ОСНОВАНИЕ - номерът на Вашата резервация. Останалата сума от стойността на 

пакета се изискват в срок до 01.12.2022 г. При неизвършено плащане в срок, хотелът запазва правото си да анулира 

резервацията Ви. 

БАНКОВИ ДАННИ: 

СТАРОСЕЛТУР ЕООД 

БАНКА ПРОКРЕДИТ БАНК АД 

BG65PRCB92301050969101 

PRCBBGSF 

Хотел Тракийска Резиденция ****  
• 3 нощувки със закуска за двама 

• 2 вечери на блок маса за двама 

• Празнична Новогодишна вечеря за двама 
• Празнична новогодишна програма  

Двойна стая Комфорт 1770.00 лв. 

Двойна стая Стандарт 1650.00 лв. 

Студио Елегант 2340.00 лв. 

Апартамент 2130.00 лв. 

Фамилен апартамент за 4-ма 3660.00 лв. 

Панорамен апартамент 2430.00 лв. 

Допълнително настаняване на възрастен /дете над 12 г./ 498.00 лв. 

Допълнително настаняване на дете от 4 до 12 години  294.00 лв. 

Настаняване на второ дете от 4 до 12 г. 108.00 лв. 

Хотел Старосел *** 
• 3 нощувки със закуска за двама 

• Празнична Новогодишна вечеря за двама 
• Празнична новогодишна програма 

Двойна стая 1470.00 лв. 

ВИП стая с камина и вана с мин. вода 1740.00 лв. 

Апартамент 1740.00 лв. 

Допълнително настаняване на възрастен /дете над 12 г./ 360.00 лв. 

Допълнително настаняване на дете от 4 до 12 години  225.00 лв. 

Настаняване на второ дете от 4 до 12 г. 75.00 лв. 
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Условия за анулиране на резервации: 

Промяна на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини: чрез имейл на: 

hotel@starosel.com или на телефон + 359 897 87 09 06. Анулация на резервацията след постъпило плащане е възможна 

с невъзвръщаема стойност. 

 При по-ранно отпътуване стойността на неизползваната част от резервацията не се възстановява. 

При анулация поради пълна невъзможност на хотела да предложи настаняване и изхранване се издава ваучер в 

размер на депозираната сума. Във всички други хипотези на анулация, инициирана от госта, депозираната сума не се 

възстановява. 

Хотелът си запазва правото на промени по пакета. 

Условия на ресторантите: 

За гостите на хотел „Тракийска Резиденция“ вечерите се организират на блок маса в Ресторант „Тракийска 

Резиденция“. 

За гостите на х-л „Старосел“ и Апарт хотел „Старосел“ вечерите биха могли да бъдат на свободна консумация в р-т 

„Старосел“ или на блок маса при свободни места в Ресторант „Тракийска Резиденция“. 

Комплексът не гарантира самостоятелност на ползваните маси по време на вечерите. В случай, че сте компания, молим 

предварително да ни информирате за броя на местата по резервацията Ви за вечеря в Ресторанта. 
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