
Хотел Естрея Резиденс 4*

Хотелът е разположен в к.к-с  Св.св. Константин и Елена. Разполага с 60 стаи и 17 апартамента, зимна
градина, просторно лоби, лоби бар, основен ресторант, бална зала за 230 човека, МедиСпа център с
минерален плувен басейн,  релакс  зона,  сауна,  спа капсула,  фитнес,  масажни зони и хидромасажни
вани. Сградата е с централна климатизация. Хотелът работи целогодишно.

Удобства и услуги

* основен ресторант 
* лоби и лоби бар   
* зимна градина

*  паркиране  пред  хотела  –  без  охраняване
услуга, която не се предоставя от хотела
*индивидуална  каса  за  ценности  в  стаите,
включена в цената

* закрит минерален басейн, включен в цената
* МедиСпа  център  с  масажи,  спа  капсула,
хидромасажна вана - платена услуга
* сауна включена в цената
* медицинско обслужване - платена услуга

*WiFi  в  общите  части   на  хотела,  включен  в
цената

Вечеря в бална зала Добруджа 

12 часа на ден селекция от
безплатни напитки на бара 

10h00 ÷ 22h00

Вътрешен басейн с минерална
вода

Дегустация на вина

Хотел Естрея Резиденс 4*
Св. св. Константин и Елена

и
Винарска изба Белоградец 

Ви канят да празнуваме заедно

08 ÷ 10 март 2019г check-out
2 нощувки



All inclusive описание

Check-in/ Check-out 12:00 / 14:00
* закуска на бюфет 08:00 - 10:00

 Вечеря на сет меню на 08 март 20:00 – 01:00
* обяд на бюфет на 08 и 09 март 12:00 - 14:00
*  следобедно  кафе  и  сладки:  топли  напитки,  домашно  приготвени
сладкиши 15:00 - 17:00
* Вечеря на бюфет на 09 март 18:30 - 21:00
*  Неограничена консумация на селекция български напитки : 10:00 - 23:00
- алкохолни напитки – водка, ракия, сортово вино  от изба Белоградец 10:00 - 22:00
-газирани  безалкохолни  напитки,  трапезна  вода  –  предлагат  се  от
машина
- топли напитки: кафе ( с мляко), какао, горещ шоколад, мляко, капучино,
чай (плодов, билков, черен, зелен) 10:00 - 22:00

* вътрешен минерален басейн, лежанки, халати 08:00 - 19:00
*сауна 10:00 – 18:00
* WIFI в общи площи
*  Професионална дегустация на вина на изба Белоградец – веднъж на 
престой

    

     NB! Вечерята на 08 март е с начален час от 20h00. 
    Напитките, включени в All inclusive drink се предлагат до 19h00. 
    След 20h00 на 08 март до сутринта на 09 март, храните и напитките включени в    

цената са само тези, изброени в Гала менюто. 
    Всички поръчки за храни и напитки извън сет менюто се заплащат допълнително. 



Цени
 Минимален престой от 2 нощувки

Всички цени са в лева, на човек на ден, с включени ДДС и туристическа такса.

Намаления за деца и допълнителни легла:
 Деца до 1,99 години на допълнително легло се настаняват безплатно;
 Едно дете от 2 до 11,99 години на допълнително легло в двойна стая с 2ма пълноплащащи  се 

настанява безплатно;
 Едно или две деца от 2 до 11,99 години съответно на основно и допълнително легло в двойна 

стая с 1 пълноплащ – всяко дете заплаща по 50% от цената на редовно легло; 
 Две деца от 2 до 11,99 години на допълнително легло в апартамент с 2ма възрастни: първото 

дете се настанява безплатно, второто дете заплщата 50% от цената на основно легло;
 Едно дете от 2 до 11,99 години на допълнително легло в апартамент с 3ма възрастни: се 

настанява безплатно, 
 Възрастен на допълнително легло в двойна стая или апартамент заплаща 75% от цената на 

основно легло в съответният тип помещение.

Цената включва
 Настаняване в съответния тип стая
 Аll Inclusive според описанието
 Гала вечеря на сет меню в бална зала Добруджа
 Професионална дегустация на вина на изба Белоградец 

Условия за плащане и анулация:
 За анулации, направени до 14 дни преди датата на пристигане няма да се начислява неустойка;
 Анулации, направени от 13-тия до 8-мия ден преди пристигане ще бъдат таксувани с 50% 

неустойка (от сумата на цялата резервация);
 Анулации, направени след 7-тия ден и в деня на пристигане, както и No Show ще бъдат 

таксувани с 100% неустойка (от сумата на цялата резервация).

 Заплащане на сумата по резервации: 100% от сумата платима до 7 дни преди пристигане. 
Руминг лист – до 10 дни преди пристигане;

Естрея Резиденс
Настаняване Цена на човек на ден

All InclusiveМинимум настаняване Максимум настаняване

Двойна стая  1ad+1ch 2ad+1ch / 3ad 81 лв
Единична стая 1 ad 1ad+1 inf 104 лв
Апартамент 2ad+2ch / 3ad 3ad+1ch /4ad 88 лв



Важна информация

Офертата е валидна за престой в периода: 08 март – 10 март check-out

Първото хранене в деня на пристигане е обяд; последното в деня на заминаване е закуска.

При настаняване всеки гост ще получи номер на резервираната за него маса в бална зала Добруджа.

Всички хранения в рамките на престоя на гостите в хотела (закуска, обяд и вечеря на бюфет) се провеждат в
основен ресторант Естрея.

Резервации за конкретни маси за 08 март не се изискват, а няма и да се приемат.
Няма необходимост от резервация на маса в основен ресторант.
Разположението на масите в бална зала Добруджа на 08 март е по предложение на хотела. Учтиво молим
гостите ни да се съобразят с предложението на Food & Beverage Manager  на хотела за избор на маса и
разположението й, съобразено с техния брой.

Дете от 0 – 3г не ползва самостоятелно място в бална зала Добруджа.

Празничната вечеря на 08 март ще бъде поднесена с официален сервизна 4 степенно меню в бална зала
Добруджа  с  включен  пакет  напитки:  50  гр  ракия,  ½  бутилка  вино  от  изба  Белоградец,  330  мл  бутилка
минерална вода и 330 мл бутилка безалкохолна напитка 

Вечерята на 09 март ще протече на самообслужване /блок маса. Всички напитки, поръчани извън часовия
диапазон на действие на “All inclusive”, както и в периода 20.00 ч., на 08 март до 10.00 часа на 09 март 2019
се заплащат допълнително

Тютюнопушенето  във  всички  затворени  общи  помещения  и  ресторанта  на  комплекса   е  забранено  по
смисъла на българското законодателство 

ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ
Хотелът не предоставя никакви охранителни услуги по отношение на паркираните автомобили, съответно не
поема ангажимент и не носи отговорност за сигурността и опазването на автомобилите по какъвто и да е
начин. 

Хотел Естрея Резиденс 4*
к.к-с Св.св. Константин и Елена

тел.052 702 580; Мобилен: 0882 368 691
г-жа Албена Йорданова, Управител 


