
Хотел,,Свети.Йоан“,Несебър 

Ц Е Н И   РЕЦЕПЦИЯ  2021 г.  

 

 

Цена на помещение     04.09-11.09 12.09-30.09  

01.10-23.10 

  

24.10-23.12 

Двойна стая с балкон     110 лв 93 лв 93лв 93 лв  

Двойна стая мансарда     90 лв 78 лв 78 лв. 78 лв. 

Двойна стая с балкон 

единично ползване 

    100 лв 83 лв 83лв. 83 лв.  

Двойна стая мансарда 

единично ползване 

    80 лв 70 лв 70 лв. 70 лв.  

Студио     130 лв 115 лв 115лв 115 лв. 

Студио мансарда     110 лв 94 лв 94 лв 94лв. 

 

 От 15.09.2020 г. в цената е включено ползването на сауна и парна баня/не се отнася за стая тип мансарда/. 

 Деца до 1.99 години в бебешка кошарка – безплатно /Възможност за настаняване във всички типове стаи/. 

 Деца 2 до 9,99 години на допълнително легло – безплатно /Възможност за настаняване само в студио/. 

 Деца от 10 до 15.99 години на допълнително легло,доплащат 50 % от цената  на възрастен 

/Възможност за настаняване само в студио/. 

 Няма опция за настаняване на трети възрастен в една стая! 
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