
 
	
	
	
	

Вид стая 

Зимен сезон 
(01.10.-30.04) 

От Понеделник 
До Четвъртък 

От Петък  
До Неделя 

Единична стая (само единично 
настаняване) 

40,00 лв. 45,00 лв. 

Двойна стая делукс 50,00 лв. 65,00 лв. 

Апартамент 85,00 лв. 90,00 лв. 

	
	
	 Всички	цени	са	на	база	BB.	
При	запитване	на	клиенти	е	възможно	да	се	доплати	за	HB	и	ALL	inclusive.	
	
	
 Силен сезон 
01.06- 30.06 и 01.09.-30.09 
 
Пик сезон  
01.07. – 31.08.  
 
Слаб сезон 
01.10. - 30.04.  
 
 
Тези цени НЕ важат за всички официални празници, за които ще се публикуват 

специални пакетни предложения. 
Нашите пакетни предложения за официални празници са в Приложение 1. 

 
 

 
 Цените са в лева за нощувка и включват 9% ДДС,  закуска, паркинг, 

туристическа такса. 
 Ние предлагаме на нашите клиенти безплатно - ползване на външен басейн  
 Настаняване на трети възрастен в двойна стая на разтегателен диван 

доплаща 25 лева. 
 Настаняването на деца до 6 години е безплатно. За деца от 6 до 12 години 

се доплаща 10 лева. Деца над 12 години се таксуват като възрастен.



 
 
 
При организирани групови посещения с цел провеждане на 

семинари, обучение, семейни тържества, сватби и други предлагаме 
специални условия по договаряне. 

 
 

 
Отмяна на резервация и възстановяване на авансово плащане 

 
Анулации се правят 7 дни преди настаняването безплатно, след това първата нощувка е се 

фактурира. 
При анулиране на резервация 48 часа преди настаняване НЕ се възстановява авансовото 

плащане. 
 
 
Допълнителни услуги, предлагани от хотела: 
- различни по трудност и продължителност преходи с лицензиран водач /хижа Тъжа - 3 часа;  
Екопътека 'Видимско пръскало'; 'Острешка въжена градина',  
Маршрут 'Водните дупки' – 5-6 часа и др./ 
- Конна езда на манеж с инструктор и преходи с коне; 
- Велосипеди под наем; 
- Организиране на пикник; 
- Романтични уикенди; 
- Посещение на местни ателиета за занаяти и изкуства; 
- Посещение на Новоселски манастир “Света Троица”, Троянски манастир, 
-Музейна сбирка Новоселско възтание 1886 г. 
- Музея на Керамиката 
- Крепост „Состра” 
-организиране на семейни и фирмени събития 
 
 
Нашите данни при резервация 
  
Х-л „Пар Авион” 
Гр. Априлци, кв. Острец 
Ул. „Цанко Дюстабанов” № 9 
„Прощъпулник 94” ЕООД 
ЕИК: 203487871 
 
Александра Пеева 
Маркетинг отдел 
Тел.  0897425902 
 



 
	

За	резервации:	
хотел	“Пар	Авион”	
тел:	0879808222	

office@hotel‐paravion.com	
www.hotel‐paravion.com	

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Нашите промоционални предложения 
 
 За зимния сезон предлагаме на специални Зимни пакети: 
 
Четиридневни пакет- от Сряда до Събота 
 Настаняване на двама възрастни в Двойна стая Делукс 

- 3 нощувки 
- 3 закуски 

Цена  210, 00 лв на стая 
 
Тридневен пакет-  
 Вариант 1 – ALL inclusive 

- 2 нощувки 
- 2 дни ALL inclusive 

Цена 200,00 лв на човек 
  
 Вариант 2- пълен пансион 

- 2 нощувки 
- 2 закуски 
- 2 обяда  
- 2 вечеря 

Цена 160,00 лв на човек 
 
 Вариант 3- полу пансион 

- 2 нощувки 
- 2 закуски 
- 2 вечери 

Цени 140,00 лв на човек 
 
 
 
 



 
Коледно предложение 
 
От 23.12. до 26.12.2015г- 4 дни-        

Пакета включва  
- 3 нощувки  
- 2 празнична вечеря- Бъдни вечер (24.12) и Коледа (25.12.) - Седемстепенно меню 
- 3 закуски 
- 1 вечери  

 
23.12- пристигане- вечеря 
24.12- Закуска; Празнична вечеря в стил старите български традиции, изпълнена с красотата 
на семейния домашен уют 
25.12.- Закуска; Празнична вечеря-  За Вашето празнично настроение ще се погрижи 
оркестър.... до зори. 
26.12.- Закуска, освобождаване на стаите. 
 
Цена на пакет с ALL inclusive алкохол на празничната вечеря 300, 00лв. на човек 
Цена на пакет без ALL inclusive алкохол на празничната вечеря 250, 00лв. на човек 
До 5 години- безплатно 
От 6 до 12 години- 140,00 лв 
От 13 до 18 години- 200,00 лв 
 

Новогодишно предложение 
 
Вариант І- от 30.12.2015 до 02.01.2016г- 4 дни-      

Пакета включва  
- 3 нощувки  
- 1 празнична вечеря- Седемстепенно меню 
- 3 закуски 
- 2 вечери  

   
Цена на пакет с ALL inclusive алкохол на празничната вечеря 300, 00лв. на човек 
Цена на пакет без ALL inclusive алкохол на празничната вечеря 250, 00лв. на човек 
До 5 години- безплатно 
От 6 до 12 години- 140,00 лв 
От 13 до 18 години- 200,00 лв 
 
Вариант І І- от 30.12.2015 до 03.01.2016г- 5 дни-      

Пакета включва  
- 4 нощувки  
- 1 празнична вечеря- Седемстепенно меню 
- 4 закуски 
- 3 вечери  
-  

Цена на пакет с ALL inclusive алкохол на празничната вечеря 385, 00лв. на човек 
Цена на пакет без ALL inclusive алкохол на празничната вечеря 335, 00лв. на човек 
До 5 години- безплатно 
От 6 до 12 години- 170,00 лв 
От 13 до 18 години- 250,00 лв 
 



 
Вариант І І І- от 29.12.2015 до 03.01.2016г- 6 дни-      

 
Пакета включва  
- 5 нощувки  
- 1 празнична вечеря-Седемстепенно меню 
- 5 закуски 
- 4 вечери  

 
Цена на пакет с ALL inclusive алкохол на празничната вечеря 470, 00лв. на човек 
Цена на пакет без ALL inclusive алкохол на празничната вечеря 420, 00лв. на човек 
 
До 5 години- безплатно 
От 6 до 12 години- 200,00 лв 
От 13 до 18 години- 300,00 лв 
 
 
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА 
 
От 23.12.2015г до 02.01.2016г. – 11 дни-        
 

Пакета включва  
- 10 нощувки  
- 3 празнична вечеря- Бъдни вечер (24.12), Коледа (25.12.) и Нова година (31.12.) - 

Седемстепенно меню 
- 10 закуски 
- 7 вечери  

 
Цена на пакет с ALL inclusive алкохол на празничната вечеря 762, 00лв. на човек 
Цена на пакет без ALL inclusive алкохол на празничната вечеря 712, 00лв. на човек 
 
До 5 години- безплатно 
От 6 до 12 години- 230,00 лв 
От 13 до 18 години- 350,00 лв 
 
Закуска- 08:00 до 10:30ч. 
Вечеря – 19:00 до 22:00ч. 
Празнична вечеря- от 20:30ч. 

	
	
	


