
ПАРК ХОТЕЛ „ПИРИН“ 5* 
САНДАНСКИ 

Офертата е валидна до 21/12/2023 

 

Вид помещение 
Цена за 1 една нощувка със 

закуска /неделя – четвъртък/ 
Цена за 1 една нощувка със 

закуска /петък и/или събота/ 

Двойна стая Стандарт 182,00 лв 222,00 лв 

Единична стая Стандарт  151,00 лв 171,00 лв 

Двойна стая Лукс  202,00 лв 242,00 лв 

Единична стая Лукс  161,00 лв 181,00 лв 

Двойна стая Супериор 222,00 лв 262,00 лв 

Единична стая Супериор 181,00 лв 201,00 лв 

Наем апартамент Лукс на 
база ВВ 
/максимално настаняване 
2 рах+2/ 

283,00 лв 303,00 лв 

Наем апартамент Лукс на 
база ВВ 
/максимално настаняване 
2 рах+2/ 

283,00 лв 303,00 лв 

Наем апартамент Делукс 
на база ВВ  
/максимално настаняване 
2 рах+2/ 

333,00 лв 353,00 лв 

Наем апартамент VIP на 
база ВВ  
/максимално настаняване 
2 рах+2/ 

363,00 лв 383,00 лв 

Наем апартамент 
Президент в  
/максимално настаняване 
4 рах+1/ 

654,00 лв 754,00 лв 

 



Цените на помещенията включват: 

 Нощувка, закуска, туристически данък, туристическа застраховка и ДДС 

 Интернет, паркинг, безплатен шатъл /по разписание/  до центъра на града и 

обратно 

 Ползване на: фитнес, басейн с хидромасажни джетове, детски басейн, 

джакузи 

 Сауна-парк /финландска сауна, био сауна, парни бани – калдариум и 

лакониум, леден фонтан, емоционални душове, топли лежанки и пейки и зона 

за релакс/ 

 Парк-градина с външен басейн и детски кът 

 Безплатен детски кът и Арт център с допълнителни услуги 

Доплащане: 

 Дете от 0 до 3.99 години - безплатно настаняване в двойна стая лукс/ супериор. 

 Дете от 4 до 11.99 години на допълнително легло в двойна 
луксозна/супериорна стая - доплаща 35.00 лв. на вечер в съответното 
помещение; 

 Дете от 4 до 11.99 години на редовно легло, настанено с 1 възрастен, доплаща 
20.00 лв на вечер в единична стая стандарт, стая лукс или стая супериор; 

 Дете над 12 години или трети възрастен на допълнително легло в двойна 
луксозна/супериорна стая, доплаща 55.00 лв. на вечер в съответното 
помещение. 

 Възрастен настанен с две деца между 4 и 11 години заплаща сумата за двойна 
стая. 

 Вечеря за дете от 0 до 3.99 години - безплатно. 

 Вечеря за дете от 4 до 11.99 години - 15,00 лв 

  Вечеря за дете над 12 години или трети възрастен - 35,00 лв. 
 

 
 

Офертата не е валидна в периодите на национални и регионални празници! 

 


