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8-ми декември 2018 
ПАРТИ В РИЛА 

 

 

Рилец Резорт & СПА  
http://www.riletsresort.com/ 

 

 
 

 
Рилец Резорт & СПА 4+**** е реновиран, луксозен хотел, отворил врати през Декември 2017г. 

Разположен на 130 км. от София в уникалния природен парк „Рила“, в непосредствена близост 

до Рилски манастир, част от световното, културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Той е 

единственият 4+**** хотел в района с модерен дизайн, като всяка една от 76-те стаи и 

апартаменти са истински шедьоври на съвременния дизайн. 

 

Стаи: Всичи стаи и апартаменти в Рилец Резорт & СПА 4+**** съчетават елегантност, стил и 

лукс. Хотелът разполага с различни типове помещения – от Стандартни/Икономични и Делукс 

стаи до Луксозни апартаменти. Всеки детайл е прецизно подбран, за да направи престоят Ви 

незабравимо преживяване.  

 

СПА и УЕЛНЕС: Голям отопляем закрит басейн, отопляем детски басейн, три вътрешни & 

едно външно джакузи, сауна, парна баня, солна баня, хамам, солариум, зона за релаксация,  

фризьорски салон, маникюр/педикюр, фитнес център, стаи за процедури. 

 

Хотелски услуги: Безплатен Wi-Fi, 2 асансьора, експресно настаняване/освобождаване, 24 

часа румсървис, закуска в стаята. Настаняване след 14:00, напускане до 12:00 ч. 

 

Заведения: В своите 3 ресторанта - А-ла- карт „Рила“, механа „Рилец“ и ресторант „7-те 

езера“, където ще бъде вашата Гала вечер на блок-маса, предлагат изкушаващи кулинарни 

творения и впечатляващо готвене пред клиента с високо качество на напитките и вкусна 

храна. Нощения клуб „Джулиани“ разполага с 110 места и е обурудван с последно поколение 

апаратура за озвучаване. Работното време е от 21:00 до 03:00 часа. 

 

Забележителности: Само на 600 м. от хотела, можете да се потопите в атмосферата на 

Рилската света обител – Рилски манастир, най-големия манастир в България, архитектурен 

паметник и съкровищница на културни и художествени ценности.  Разположен на 1147 м 

надморска височина сред ухаещите иглолистни гори на планината Рила, създаден от първия 

български монах-отшелник Йоан Рилски в средата на на 30-те години на 10 век.  

http://www.riletsresort.com/
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ПАКЕТНА ЦЕНА 
на човек в двойна стая 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цената е на човек при двойно настаняване в различните категории стаи и включва: 

 

 1 нощувка със закуска oт 08:00 до 10:30ч. 

 Празнична вечеря в ресторанта на хотела  

- 3-степенно меню: салата, основно ястие и десерт 

- Пакет напитки: с включени 50 мл. концентрат (водка, уиски), 375 мл. вино или бира и 

минерална вода 

 Музикално оформление и DJ по време на Гала вечерята 

 Ползване на отопляем закрит басейн, джакузи, сауна, парна баня, солна баня, хамам, 

солариум, зона за релаксация, фитнес 

 Безжичен интернет на територията на целия хотел 

 Координатор от страна на Стелла турс 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ, НАМАЛЕНИЯ & 
ДОПЛАЩАНИЯ: 

 

 

 Доплащане за единично настаняване: 52 лв.  

 After Party в Нощен клуб „Джулиани“ 

 Възможност за внасяне на алкохол: 7 лв. на човек 

 Организиран транспорт при минимум 30 души желаещи 

 Намаления за възрастен настанен на допълнително легло в стая Делукс или 

Джуниър Суит: 20 лв. 

 
 
 
 
 

 
ВИД ПОМЕЩЕНИЕ 

 
ЦЕНА 

Стая стандарт 99,00 лв. 

Делукс стая 106,00 лв. 

Джуниър суит 116,00 лв. 
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УСЛОВИЯ: 
 

 30 лв. капаро при потвърждение 

 100% авансово плащане, най-късно до 3-ти декември 2018 г. 

 Плащането може да се извърши по банков път или в брой, с кредитна или дебитна карта в 

офиса на ТУРОПЕРАТОРА или при оторизираните му агенти. 

 
Срокове за анулации и неустойки: 

 

 от деня следващ деня на подписване на договора до 20 дни преди датата на тръгване – 20 

лв. на човек; 

 от 19 до 10 календарни дни преди датата на тръгване - 50% от общата цена на пакета; 

 от 9 до 4 календарни дни преди датата на тръгване - 75% от общата цена на пакета;  

 3 календарни дни преди датата на тръгване – 100%. 

 
 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА: 
 

Събота 08.12. 2018  

12:30 часа Организирано отпътуване от площад Ал.Невски при заявен транспорт. 

14:00 часа Пристигане и настаняване в хотела след обяд.  

19:00 – 01:00 часа Гала вечеря в ресторант „7-те езера“, като за настроението ви ще се погрижи 

DJ изцяло подчинен на вашите музикални предпочитания. 

12:00 – 03:00 часа After Party в Нощения клуб „Джулиани“ 

Неделя 09.12.2018 

08:00 – 10:00 Закуска на блок маса в ресторанта на хотела 

10:30 – 12:00 Можете да се възползвате от услугите на СПА центъра – да поплувате в басейна, да 

посетите парната баня, а защо не, да си подарите един релаксиращ масаж! 

12:00 – Напускане на стаите. Тези, които решат и искат да останат – преференциални цени за 

нощувка на 09.12.18 г. 


