ДОБРЕ ДОШЛИ
във
Военен клуб – гр. Стара Загора,
категория „стаи за гости“ - „една звезда“
с целогодишен експлоатационен период
на работа
Военен клуб - Стара Загора се намира в близост до Операта и Парк „Аязмото“.
ЦЕНОРАЗПИС

1. Считано от 01.01.2020 г., определям следния размер на цените за
нощувка с туристически данък и застраховки и условията за
настаняване в „стаи за гости“, категория „една звезда“ към Военен
клуб - Стара Загора, в управление на ИА „Военни клубове и
военно-почивно дело“ за външни на Министерство на отбраната
лица, както следва:
Описание на
предлаганото
помещение

Цена на
стая/апартамент с
включен ДДС

Туристически
данък с ДДС

Стая /спалня/
Стая /2 легла/
Стая /спалня/
за единична
Стая /2 легла/ за
единична
Стая /3 легла/

37.00 лв.
37.00 лв.
31.00 лв.

0.55 лв.
0.55 лв.
0.55 лв.

31.00 лв.
46.00 лв.

Застраховка
с ДДС
0.07 лв.
0.07 лв.
0.07 лв.

Туристически
данък за дете от
0 до 3 години с
ДДС
0.60 лв.
0.60 лв.
0.60 лв.

Застраховка
за дете от 0
до 3 години
с ДДС
0.07 лв.
0.07 лв.
0.07 лв.

0.55 лв.

0.07 лв.

0.60 лв.

0.07 лв.

0.55 лв.

0.07 лв.

0.60 лв.

0.07 лв.

2. Считано от 01.01.2020 г., определям следния размер на цените за
нощувка с туристически данък и застраховки и условията за
настаняване в „стаи за гости“, категория „една звезда“ към Военен
клуб - Стара Загора, в управление на ИА „Военни клубове и
военно-почивно дело“ за военнослужещи и цивилни служители от
Министерство на отбраната и структури на пряко подчинение на

министъра на отбраната и Българската армия и членовете на
техните семейства /съгласно §1, т.1 и т.2 от ДР на Наредба № Н9/18.03.2011 г./, както следва:
Описание на
предлаганото
помещение

Цена на
стая/апартамент с
включен ДДС

Стая /спалня/
Стая /2 легла/
Стая /спалня/
за единична
Стая /2 легла/ за
единична
Стая /3 легла/

31.00 лв.
31.00 лв.
26.00 лв.

0.55 лв.
0.55 лв.
0.55 лв.

26.00 лв.
39.00 лв.

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Туристически
данък с ДДС

Застраховка
с ДДС
0.07 лв.
0.07 лв.
0.07 лв.

Туристически
данък за дете от
0 до 3 години с
ДДС
0.60 лв.
0.60 лв.
0.60 лв.

Застраховка
за дете от 0
до 3 години
с ДДС
0.07 лв.
0.07 лв.
0.07 лв.

0.55 лв.

0.07 лв.

0.60 лв.

0.07 лв.

0.55 лв.

0.07 лв.

0.60 лв.

0.07 лв.

Забележка:
Туристическият данък и застраховка са на човек на ден и се прибавят
към цената на помещение на ден на база нощувка;
Дете, до навършване на 3 г., настанено в помещение с минимум един
възрастен, ползва безплатна нощувка, като заплаща туристическия
данък и застраховка за дете до навършване на 3 години;
За деца от 3 – годишна до 13 – годишна възраст, настанени в стая, се
заплаща 50% от цената за възрастен, като към цената се добавя
туристическия данък и застраховка;
Цената включва ползване на паркинг при наличие на паркоместа;
При групово настаняване на 5 + лица – 10% отстъпка от цената на
помещението за съответния престой;
При продължителен престой над 3 нощувки – 10% отстъпка от
цената на помещението за съответния престой.
*Отстъпка се ползва само на едно основание.

Адрес и телефон за информация и резервации:
гр. Стара Загора , ул. „Августа Траяна" № 23
тел. 042/629331 – рецепция; факс 42/629331
e-mail: vhotel_sz@abv.bg


