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ЦЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РЕЗЕРВАЦИИ 

 
Военен хотел в Букурещ 
(Bucharest – Protocol Military Complex)   
 единична стая /ден: 22 леи – приблизително 5 евро  
 двойна стая/ден: 38 леи - приблизително 9 евро 
 лице/стая: 19 леи - приблизително 5 евро 
 
 апартамент с две легла/ден: 56 леи - приблизително 13 евро 
 лице/стая: 28 леи - приблизително 7 евро 
 
 Цената за пълен пансион е 60 леи – около 17 евро/ лице. 

- Закуска: 12 леи - около 3.41 евро/ лице. 
- Обяд: 24 леи – около 6.81 евро/ лице. 
- Вечеря: 24 леи – около 6.81 евро/ лице. 

 
 Цената за Новогодишната вечеря във военен хотел в Букурещ – 

около 50-60 евро/ лице. Информация с точната цена ще бъде 
предоставена до края на месец ноември 2016 г. 

 
Забележка:  
*Цените не са по социална програма и не включват организиране на 
пътуването, осигуряване на самолетни билети и културна програма. 
*Резервации ще се приемат до края на месец октомври 2016 г. 
*Всеки клиент индивидуално избира броя на нощувките, които ще ползва, 
както и  вида хранене. 
*Децата не ползват намаление за нощувка и хранене. 
*Плащанията се извършват на място в брой в румънски леи (RON). 
*Клиентите ползват безплатно паркинг. 
 
ДЪЛЖИМИ НЕУСТОЙКИ ЗА АНУЛАЦИИ НА РЕЗЕРВАЦИИ 
СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА НА CLIMS:  
„В случай на анулиране на престой за почивка, ще бъдат наложени 
следните неустойки:  
- до 30  дни преди пристигането – няма неустойка; 
- от 29-ия до 1-ия ден преди пристигането - неустойката е в размер на 30% 
от стойността на резервацията;  
- В случай на неявяване – неустойката е в размер на 100%  от стойността на 
резервацията.  
 



Тези неустойки ще се прилагат за всички случаи на анулации, с 
изключение на:  
- смърт на заявителя на резервацията,  на негов/а съпруг/а, дете или 
родител;  
- престой в болнично заведение (удостоверява се с документ, издаден от 
болничните власти) на заявителя на резервацията, на негов/а съпруг/а или 
дете;  
- Военна дислокация.” 
 
 


