
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ТРЯВНА, 

5-ДНЕВЕН ПАКЕТ /ОТ СРЯДА ДО ПОНЕДЕЛНИК/ 

Хотел 'Трявна' се намира в центъра на град Трявна. Разполага с всички 
удобства, за да прекарате една незабравима почивка, провеждане на 
фирмени мероприятия и семинари. 

Стаите са оборудвани с директен телефон, кабелна телевизия, безжичен 
интернет и мини бар. 

ЦЕНА  - 230 ЛВ/ЧОВЕК В ДВОЙНА ИЛИ ТРОЙНА СТАЯ НА ПЪЛЕН 
ПАНСИОН 

Цената включва: 

• Транспорт с лицензиран автобус 

• 5 нощувки със закуски, обяд и вечери 
• безплатно ползване на сауна 
• безплатно ползване на тихи игри 
• безплатно ползване на Wi-fi интернет 
• 10 % отстъпка от менюто в ресторанта 
• ДДС 
• Туристическа такса 
• Медицинска застраховка 
• По желание на групата – възможност за посещение: 

На отиване – Велико Търново и Килифаревски манастир, на връщане – 
ЕК Етъра.  

Цената е валидна при минимум 45 човека. 

Моник 1238 ЕООД е Туроператор с Лиценз 7260 и има сключена 
„Застраховкана туроператора“ в ЗК Армеец – гр. София. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАРК-ХОТЕЛ РИБАРИЦА 

5-ДНЕВЕН ПАКЕТ /ОТ СРЯДА ДО ПОНЕДЕЛНИК/ 

 

Парк-хотел Рибарица се намира в курортното селищеРибарица, разположен в 

сърцето на България, срде царствената природа на Балкана. Хотелът има най-

доброто панорамно разположение в района, 7 разчупени амфитеатрално 

разположени корпуса, прилежащ живописен парк. Слънцето огрява стаите от 

изгрев до залез. От балконите се открива великолепна и вълнуваща гледка към 

билото на Стара Планина. 

 

ЦЕНА  - 290 ЛВ/ЧОВЕК В ДВОЙНА ИЛИ ТРОЙНА СТАЯ НА ПЪЛЕН 
ПАНСИОН 

Цената включва: 

• Транспорт с лицензиран автобус 

• 5 нощувки със закуски, обяд и вечери 

Ползване на открит плувен басейн, чадър, шезлонг,тенис на корт, 
достъп до безжичен интернет,, туристическа застраховка, курортна 
такса и ДДС 

• Медицинска застраховка 
• По желание на групата – възможност за посещение: 

На отиване – Троянски манастир, на връщане – Тетевен.  

НА МЯСТО!! – По желание посещение на „кървавото кладенче“ в 
местността „Костина“ 

Цената е валидна при минимум 45 човека. 

Моник 1238 ЕООД е Туроператор с Лиценз 7260 и има сключена 
„Застраховкана туроператора“ в ЗК Армеец – гр. София. 

 


