**** Хотел София**** к.к. Златни пясъци
Предложение за
за провеждане на Абитуриентски бал 2020:
I.

Обща информация
хотелската база

и

описание

на

Изцяло реновиран за сезон 2016, хотел „София”
организира настаняване за празниците в периода от
20.05.2020 до 31.05.2020 вкл., /с изключение на
24.05.2020/ с различна продължителност на
престоите. Възможни са основен-еднодневен,
основен с доплащане за втора нощувка и доплащане
за всяка следваща нощувка пакети, без ограничение
на периода. Ресторант „София” разполага с 200 места.
II.

III.

Празнични Куверти и Цени:
Цена на абитуриент при настаняване в

Основен
еднодневен пакет

Доплащане за
втора нощувка

Eдно лице в двойна стая
Лице на доп. легло

165.00лв
145.00лв

50.00 лв
45.00 лв

Описание на пакетите:
➢ Едно дневният пакет включва настаняване в двойна стая
за 1 нощувкa, празнична вечеря с DJ и закуска на следващ
ден.
➢ Доплащането за всяка следваща нощувка е 50.00лв/лице
в двойна стая с включена закуска.
➢ цена празничен куверт в ресторант /абитуриент – 95.00лв
➢ цена празничен куверт в ресторант /преподавател –
80.00лв
➢ Dj парти в празнично украсен ресторант „София”

IV.

Празнична програма

Гала вечерта ще започне в 20:00ч. преди началото на официалната вечеря /20:30ч./. Достатъчно
време за събиране на класовете и общи снимки. Разпределението на масите ще се осъществи
според предварително заявеният брой участници и класове. На фона на тържествена музика
абитуриенти и преподаватели ще бъдат официално поканени. Гала вечерта ще бъде съпровеодена
от развлекателен екип в лицето на DJ и аниматори на хотела, които ще организират провеждането
на номинации и конкурси /по желание на абитуриентите/. След официалната част вечерта ще
продължи с DJ парти с много настроение. Охрана и пропусквателен режим само с покани на
абитуриентите ще гарантира сигурността на събитието.

V.

Гала Меню:
• Салата „Феличита” /0, 300гр/
Айсберг, зелена салата, червена салата , пилешко филе , чипс от бекон , чери
домати, билкови брускети, пармезанови бисквити , сос „Аншоа”
• Предястие/0, 150гр/
Панирани топени сиренца със сладко от боровинки
• Основно/0, 400гр/
Пилешки хапки със сос от синьо сирене върху диря от картофен крем със
сушено грозде и ментови трохи
• Следястие/0, 060гр/
Микс от френски сирена и орехи , плодове и традиционни български мезета
• Десерт Торта
• Напитки
50гр. Български твърд алкохол /водка или джин /; 1 мин. Вода /0,500/; 1
безалкохолно /0,250/; чаша вино и шампанско

VI.

Допълнителна информация
➢ На всеки клас се осигурява 1 безплатно място за преподавател, а цялото училище 1 за
директор.
➢ Настаняването е след 14:00 ч, а освобождаването на стаите до 12:00ч.
➢ При настаняването организатора депозира при дежурния администратор на рецепция
50.00 лв. гаранционен депозит на абитуриент. При напускане на хотела от групата се
прави оглед на използваната хотелска база в присъствието на представители на
хотела, организатора и абитуриентите. При липса на щети депозита се връща на
организатора в пълния му размер. Организатора има ангажимента да го възстанови
на всеки свой клиент. При наличие на щети се преценява на какъв размер възлизат и
се заплащат на хотела.
➢ Закуската и вечерята (при двудневния пакет) протичат на шведска маса. Празничната
вечеря се извършва със сервиз.
➢ Допълнителното легло е разгъваемо тип фотьойл или допълнителен матрак.
➢ Паркирането се осъществява на охраняемият паркинг, срещу заплащане. Пред
главният вход на хотела има плац, който позволява слизането на абитуриентите да
става непосредствено пред него.
➢ Осигурена е охрана на събитието.
➢ При нужда хотела поема ангажимент да не се допускат външни лица.
➢ 40% от стойността на избрания пакет се заплаща в срок от 14 дни след
потвърждаването на резервацията под формата на авансово плащане. Разликата от
60% до пълната цена се заплаща не по-късно от 31.03.2020г.
➢ Всеки клас трябва да представи списък с трите имена на учниците.
➢ Трябва да се предостави списък с поименно разпределние на учниците и учители по
стаи и в ресторант.
➢ Резервацията се счита за валидна след като е потвърдена от хотела и след
заплащането на съответното авансово плащане в срок. След изтичне срока за авансово
плащане, ако то не е заплатено, резервацията се счита за автоматично анулирана.
➢ Анулации по вече предоставени списъци могат да се правят до 31.01.2020 без санкция.
След тази дата анулациите се санкционират с неустойка в размер на 40% от стойността
на анулираните услуги. Хотелиерът си запазва правото да третира всички авансово
заплатени суми като неустойка за анулирани резервации по смисъла на тази точка.
➢ По време на Гала верята допълнителни напитки, извън упоменатите в Гала Меню се
предлагат срещу съответното заплащане.

За контакти:
Маргарита Христовa тел. 052 / 357 092
mob. 0899 916 800
Хотел София
тел. 052/385 800, 052 / 355 120 fax: 052/355 303
mob. 0898 77 44 35
e-mail: reservation@sofiahotel.net

07.05.2019г.

