
ПРОГРАМА 

22 септември 2021 

Име: ПГД „Елисавета Вазова“  0889337409 

The “Five Elements hotel 

Първи ден (31 октомври 2021г.) 

 

Настаняване в хотел „Петте Елемента“ след 14:00ч. 

20 Двойни стаи 
 

Вечеря на блок маса в ресторант „Теджас“ от 19:00ч до 22:00ч. 

 

ДиДжей Парти: от 21:00 до 24:00ч. В конферентната зала с маси и 

столове (ДиДжей ще си водят групата) 
 

 

 

Втори ден (01 ноември 2021г.) 
 

Закуска на блок маса в ресторант „Теджас“ от 07:30ч до 10:00ч. 
 

Освобождаване на помещенията до 18:00ч. 
 

 

 

 

Допълнителни услуги: 

Внасяне на алкохол: 15 лв. на бутилка до 1 литър 

Overtime след 24:00ч: 60 лв. на час 

Консумация на напитки по време на вечеря и обяд– начисляват се на 

допълнителна сметка на групата 

Отворен бар: можете да отворите сметка на групата, в която ще се 

начисли консумацията по време на DJ партито 



ОФЕРТА 

В цената на помещенията са включени: 

 Закуски на блок маса в ресторант „Теджас“ (от 07:30ч до 10:00ч) 

 Вечери на блок маса в ресторант „Теджас“ (от 20:00ч до 22:00ч) 

 Ползването на СПА център „Джала“ на хотела 

 (от неделя до четвъртък от 09:00ч. до 20:00ч.) 

   (петък, събота от 09:00ч. до 21:00ч.) 

 Ползването на комплекс „Котвата“  

   (от неделя до четвъртък от 09:00ч. до 20:00ч.) 

   (петък, събота от 09:00ч. до 21:00ч.) 

 Фитнес (от 08:00ч до 20:00ч) 

 Паркинг 

22 септември 2021 

 Дата на настаняване: 31.10.2021 

 Дата на освобождаване: 01.11.2021 

 Брой хора: 40 

Име: ПГД „Елисавета Вазова“  0889337409 

The “Five Elements hotel 

Нощувки: 

Вид помещения: 25 бр. Стандартни двойни стаи 

        

Цена на помещение:  Стандартни двойни стаи: 

        210 лв.— промоционална цена (х 105лв на човек) 

Обща сума за нощувките:  

         20 Стандартни двойни стаи Х 1 нощувка Х 210 лв.= 4 200 лв. 

Обща сума: 4 200 лв. 

 Отстъпка: 10% 

Сума на нощувката след отстъпката: 3 780 лв. 

 

Допълнителни услуги: 

Наем на конферентна зала „Велизарий“ за половин ден за ДиДжей парти: 1 ден х 220 лв. 

= 220 лв. 

Късно освобождаване на помещенията: 20 бр. Х 50лв. = 1000 лв. 

 

Обща сума на допълнителните услуги: 1 220 лв. 

Отстъпка на допълнителни услуги: 10% 

Сума на допълнителните услуги след отстъпката: 1 098лв. 

 

Обща сума: 4 878 лв. 

СУМА ЗА ПРЕДПЛАЩАНЕ: 50% ( 2 439 лв.) 

 
Срокове за анулация: 

Резервацията може да бъде анулирана без такса до 14 дни преди датата на настаняване. 

20 % от сумата за резервирания престой ще бъде задържана от депозираната сума и 
останалата ще бъде възстановена по банкова сметка на клиента, ако резервацията е 
анулирана по-малко от 14 дни преди датата на настаняване 

Цялата депозирана сума ще бъде възстановена по банкова сметка на клиента, ако хотел 

„Петте елемента“ няма възможност да приеме гости заради епидемиологични забрани и 
рестрикции. 

„Рила Мегатур“ ООД  

Уникредит Булбанк АД  

BG03UNCR70001524343764 



КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ВЕЛИЗАРИЙ“ 

Конферентната зала в хотел „Петте елемента“ е с размер 205 

кв.м. Тя може да се раздели на 3 части с мобилни прегради. 

1-ва част- 95 кв.м. (максимум 81 стола, без маси) 

2-ра част- 52 кв.м. (максимум 40 стола, без маси) 

3-та част- 63 кв.м. (максимум 60 стола, без маси) 

Конферентната зала разполага с: 

 мобилен монитор, който е със свързан Wifi; 

 Проектор 

 2 бр. микрофони 

 Флипчарт 

 

Пълно оборудване (маси, столове и монитор) 

Частично оборудване (маси и столове) 

 

 

 

The “Five Elements hotel 

 

 

 

 

 

 

 



РЕСТОРАНТ „ТЕДЖАС“ 

Тераса към ресторант „Теджас“ 

 

 

 

The “Five Elements hotel 

 

 

 

 

 

 

 


