
 

 

    

 

 

 

 

Специално предложение 

ВАШАТА ЗИМНА СПА ДЕСТИНАЦИЯ 

(валиден в дните от неделя до четвъртък) 

Тип настаняване 
Тракийска Резиденция Старосел 

HB 
2 нощувки 3 нощувки 4 нощувки 5 нощувки 

Двойна стая „Комфорт“ 333 лв. 500 лв. 629 лв. 786 лв. 

Студио „Елегант“  
с камина в стаята и джакузи на 

терасата 

441 лв. 662 лв. 833 лв. 1  041 лв. 

Апартамент 414 лв. 621 лв. 782 лв. 978 лв. 

Двуспален апартамент 

(наем до 4-ма госта) 
675 лв. 1 013 лв. 1 275 лв. 1 594 лв. 

Цените са пакетни, на помещение за целия престой, при двойно настаняване*, с включени: 

 Съответния брой нощувки, закуски и вечери на блок маса 

 

 СПА центрове Старосел: 

o СПА център Старосел: вътрешен и външен минерални басейни,  джакузи с детска секция и 

самостоятелно четириместно джакузи, арома сауна, две парни бани, външна сауна с 

уникален дизайн, релакс зона 

o СПА център Тракийска резиденция: Аква-термален СПА парк с три минерални басейна: 

голям закрит с двадесет и пет метрова зона за плуване, хидромасажна зона с лежанки, 

водни джетове, вулкан, подводна река и присъединено джакузи, детски басейн с водна 

пързалка и водопад, басейн на съкровищата, топли помещения с ароматни масла: 

финландска сауна и парна баня, зони за релакс с приятна атмосфера, фитнес 

 15% отстъпка от „Червена“ зона СПА Тракийска Резиденция - слънчева стая, снежна стая, 

солен басейн, солна пещера с хималайска сол, 4 джакузита на открито, мека сауна и шоков 

басейн 

 15% отстъпка от услугите от СПА меню Старосел 

 

 Винен тур във винарска изба Старосел 

 15% отстъпка от пакетите за винени дегустации и винотворчество 

 

 Паркинг, Wi-Fi в целия комплекс, туристическа застраховка, курортна такса и 9% ДДС 

Настаняване  

на допълнителни легла* 

HB 

Дете до 4г. Първо дете 4-12г. Второ дете 4-12г. Възрастен 

Всички типове стаи безплатно 37.50 лв. 12.50 лв. 60 лв. 

Доплащанията за допълнителни легла са на гост, на вечер. 

*с изключение на Двуспален апартамент. 



 

 

 

 

 

 

 

Допълнителни услуги във Винен и СПА комплекс Старосел: 

 Денонощен Лоби бар, Воден бар, Пиано бар (уикенд дни), Денонощен Руум сървиз 

 Традиционна българска кухня в Ресторант Старосел (целоседмично) или интернационално 

меню в Ресторант Тероар (по седмичен график) 

 Детски кът с аниматори 

 Магазини за вино и сувенири 

 Мини-голф, кът за игри (билярд, аркадни игри и др.) 

*Посочените по-горе обекти предлагат услуги по ценоразпис. 

Условия за резервации, плащания, промени и анулации на резервации: 

Авансово плащане по банков път в срок от 5 работни дни от направеното потвърждение по посочената 

банкова сметка с ОСНОВАНИЕ - номерът на Вашата резервация. За резервации, постъпили по-късно от 

5 работни дни преди датата на настаняване - се изисква плащане в срок от 24 часа след изпращането 

на потвърждението. При неизвършено плащане в рамките на 5 работни дни след получаване на 

потвърждението, хотелът запазва правото си да анулира резервацията Ви. 

БАНКОВИ ДАННИ: 

СТАРОСЕЛТУР ЕООД 

БАНКА ПРОКРЕДИТ БАНК АД 

BG65PRCB92301050969101 

PRCBBGSF 

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ: 

В случай на промени или анулация на резервацията, се удържа неустойка в размер на 100% от 

стойността на заявените услуги. 

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

 

 

Валидност на предложението: 05.01-31.03.2020г.,  

за нощувки в дните от неделя до четвъртък. с изключение на дните 01-03.03.2020г. 

 Комплексът си запазва правото на промени по пакетните условия. 

 

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

www.starosel.com 

mailto:hotel@starosel.com
http://www.starosel.com/

