
КОЛЕДНА ОФЕРТА
Хотел Космополитан 4* - гр. Русе

ТОП ЦЕНА:  80 лв на човек
 със закуска, обяд и вечеря

Валидност на пакета в периода 21.12-27.12.2015
*Пакетната цена е валидна при минимум 2 нощувки

Специалното ни предложение включва:
v1 нощувка в двойна стая  
v1 закуска на блок-маса
v1 обяд на блок-маса в ресторант Cosmopolitan 
v1 вечеря на блок-маса в ресторант Cosmopolitan 
vБезплатен вътрешен топъл басейн 
vБезплатно ползване на термална зона
vБезплатен фитнес 
v20% отстъпка в ресторант Космополитан
v20 % отстъпка в ресторант Ла Страда 
vБезплатен Wi-Fi Internet
vБезплатен външен паркинг 
Цената е за един човек на вечер, настанен в двойна стая.

-  Деца от 0 до 4 год. се настаняват безплатно при родителите.
-  Деца от 4 до 12 год., настанени на допълнително легло в двойна стая 
или мезонет при двама пълноплащащи, заплаща 50,00 лв за 1 нощувка 
със закуска, обяд и вечеря.
-  Доплащане за настаняване в мезонет –50 лв на човек на вечер при 
/при минимум 2 възрастни/
-  Доплащане за единична стая – 40 лв на вечер

*Изхранването започва с вечеря. 
*Обядът и вечерята не включват напитки.
*При по-малко от 20 госта на хотела със закупен пакет, 
закуската, обядът и вечерята се сервират на сет меню.

Условия за резервации:
-50% авансово плащане до 2 работни дни след потвърждение от хотела. 
-100% плащане до 14.12.2015 г.
-При анулации, направени до 5 и по-малко дни преди датата на 
пристигане, се удържа пълната сума на първата нощувка.

Възможност за организиране на индивидуална или 
групова ШОПИНГ екскурзия до Букурещ  /70 км от Русе/  и за 
панорамна или пешеходна обиколка на град Русе.

Какво можете да посетите в Русе...
§ Исторически и културни забележителности в град Русе 
§ ЕКО Музей 
§ Регионален исторически музей 
§ Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 
§ Доходно здание 
§ Държавна Опера 
§ Музей на транспорта
§ Ивановски скални църкви – само на 20 км.
§ Средновековна крепост Червен – само на 30 км.
§ Старопрестолната столица Велико Търново – само на 100км.
§ Басарбовски манастир – само на 10 км.
§ Пещера Орлова Чука
§ Природен парк „Русенски Лом”

Резервации: +359 82 80 50 70
е-mail: marke�ng@cosmopolitanhotelbg.com

www.cosmopolitanhotelbg.com
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