ДОБРЕ ДОШЛИ
във
Военен клуб – гр. Троян,
категория „стаи за гости“ - „една звезда“
с целогодишен експлоатационен период
на работа
Военен клуб-Троян се намира в центъра на града. Хотелската част е с капацитет
5 стаи, оборудвани с телевизор и хладилник, както следва:
 Апартамент – 2 бр.
 Стая с 2 легла – 2 бр.
 Стая с 3 легла – 1 бр.
ЦЕНОРАЗПИС
в сила от 01.01.2018 г.

за външни на Министерство на отбраната лица:
Описание на
Цена на
Забележка:
предлаганото помещение стая/апартамент с
/стая, апартамент/
включен ДДС
Апартамент
40.00 лв.
Цената се отнася за цялото
/капацитет места - 5/
помещение на база нощувка
на до 2-а /двама/ човека.
Всеки следващ заплаща 50%
от цената за редовно легло.
Стая /2 легла/
30.00 лв.
Стая /2 легла/ за единична
20.00 лв.
Стая /3 легла/
40.00 лв.
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 от ДP на Наредба № Н-9/18.03.2011 г./:
Описание на
Цена на
Забележка:
предлаганото помещение стая/апартамент с
/стая, апартамент/
включен ДДС
Апартамент
34.00 лв.
Цената се отнася за цялото
/капацитет места - 5/
помещение на база нощувка

на до 2-а /двама/ човека.
Всеки следващ заплаща 50%
от цената за редовно легло.
Стая /2 легла/
Стая /2 легла/ за единична
Стая /3 легла/

26.00 лв.
17.00 лв.
34.00 лв.

Забележка:
1. Цената не включва туристически данък и застраховка;
2. Деца до навършване на 3 години, настанени в стая с минимум
един възрастен, се настаняват безплатно;
3. За деца от 3 – годишна до 13 – годишна възраст, настанени в стая,
се заплаща 50% от цената за възрастен;
4. Цената включва ползване на паркинг при наличие на паркоместа;
5. Агенцията си запазва правото да анулира направена резервация за
стая за гости – тип „апартамент“ №2 при настъпване на
обстоятелства, свързани с ползването му от ръководния състав на
МО, БА и структури на пряко подчинение на МО, като при
възможност предложи алтернатива за настаняване в друго
помещение.
6. При групово настаняване на 5 + лица – 10% отстъпка от цената на
помещението за съответния престой;
7. 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. Троян, ул. „Г.С. Раковски” №59;
тел.0670/6 34 39; GSM 0892/ 606916;
email: vk_troyan@abv.bg;
vk_troyan@militaryclubs.bg

