
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ В

“ ХОТЕЛ АНТИК“

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1 Резервация в хотел „Антик“ по едни от следните начини:

- чрез имейл: antique_pb@abv.bg

-на телефони:0894 55 88 04; 0897 39 39 39

- или на място в хотела

1.2 След като получим запитване от ваша страна, ще уточним 

възможността за настаняване, типа и броя на резервираните 

помещения, датата на настаняване и напускане на хотела и броя на 

гостите.

1.3 По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит се 

изисква 50% от стойността на резервацията. Плащането от страна 

на клиента следва да се извърши  след запазването на резервацията. 

Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация се заплаща в деня на 

настаняването.

1.4 След получаване на авансово плащане, Вашата резервация се счита 

за валидна и окончателно Потвърдена.

1.5 При не извършено плащане в рамките на описания срок, хотелът си 

запазва правото да анулира въпросната резервация.

  2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1 Анулиране на резервация можете да направите по един от 

следните начини:

- чрез имейл: antique_pb@abv.bg

-на телефони:0894 55 88 04; 0897 39 39 39

- или на място в хотела
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2.2 При анулиране на потвърдена резервация/не важи за меснти и 

национални празници/ 

    -  14 /четиринадесет/ или повече дни преди датата на настаняване, 

клиентът не дължи неустойка.

         - от 14 /четиринадесет/ до 7 /седем/ дни преди датата на 

настаняване, хотелът възстановява на клиента 50%  от депозираната 

сума.

   - от 7/седем/ дни до датата на настаняване, хотелът не 

възстановява депозираната сума.

2.3 Напускане на клиента преди договореният период: таксува се 1-

вата и 2-рата нощувка от датата на напускане.

Когато клиент направи резервация в хотел „АНТИК“, се счита, че е 

прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

3.  ЧАСОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДОВАНЕ НА СТАИТЕ:

 

- Настаняване в стаите : след 15:00ч.

- Освобождаване на стаите: до 11:00ч.

Дата-01.01.2020                                                                                                 изготвил : Атанас Тотев


