Луксозна ваканционна вила – РОДОПСКИ КЪТ
тел. 03051/2000, мобилен 0879881900







Луксозна ваканционна вила, тип “chalet”:
Комфортно настаняване на семейства и по-големи компании;
Настаняване на база “self–catering”;
Цената на стаята включва допълнителните услуги, които къщата за гости предлага – фитнес, джакузи,
сауна и парна бaня; oткрит детски топъл басейн;
Закуска по поръчка (традиционни за региона неща)
Обяд и вечеря по поръчка (срещу предварително изготвено меню с родопски ястия)

ЗА КЪЩАТА
7 стаи тип Standard – уютни двойни стаи, в три от тях има допълнително легло;
1 апартамент тип Family – две отделни помещения – спалня и хол, възможност за
настаняване 2+2;
1 апартамент тип Exclusive – разположен на последен етаж, с невероятна панорамна
гледка, уникална архитектура и интериор, закрита камина, оборудвана кухня и хол,
възможност за настаняване на двама (спалня).
Механа: автентичен интериор и атмосфера, оборудвана кухня, 25 -30 места, камина, музикална уредба,;
Трапезария: функционално оборудвана модерна кухня
Винарна: уютна винарна с вина от подбрани изби за ценители;
Catering: поръчка на закуска/обяд/вечеря по меню; мини-бар с напитки на разположение на клиентите
(безалкохолни напитки, бира, подбрани вина, спиртни напитки);
Зона за барбекю: открито барбекю с възможност за приготвяне на обяд/вечеря и чеверме по
предварителна поръчка;
Зона за развлечение: просторна всекидневна, камина, система за домашно кино, музикална уредба,
караоке;
Зона за релакс: сауна, парна баня , джакузи, фитнес, кабинет за масаж и козметика;
Зона за деца: открита детска площадка с детски топъл басейн;
Топъл гараж – 3 клетки; Открит паркинг – 3 места.
Вид стая/ сезон

Двойна стая “Standard”
Апартамент “Family”
Апартамент “Exclusive”
Наем на цялата вила (до 23 души)

26.12 – 29.12.2011
09.01 – 30.04.2012

59 лв.
109 лв.
129 лв.
520 лв.

23.12 – 25.12.2011
03.01 – 08.01.2012

69 лв.
129 лв.
149 лв.
720,00 лв.

Цената включва нощувка, закуска, застраховка, туристическа такса и ДДС;
 Гостите на хотела ползват безплатно фитнес, сауна, римска баня, джакузи;
 Настаняването на деца от 2 до 12г. на допълнително легло с двама възрастни е безплатно;
 Дете от 2 до 12 г. настанено на редовно легло ползва 50% намаление от цената за възрастен;
 Възрастен на допълнително легло заплаща 75% от цената на човек на редовно легло;
 Възможност за наемане на цялата къща – 18 редовни легла + 5 допълнителни легла;
 Цените включват 10% комисиона за туроператор;

Възможност за предлагане на пакетна цена с лифт-карта за спортен център Чепеларе.

0879881900

30.12 2011–
02.01.2012

119 лв.
180 лв.
198 лв.
1100 лв.

Д О Г О В О Р

Nо ........ / ....................
Днес, .....................20.... год. в ......................... между:
''Родопски кът''EООД , със седалище и адрес на управление в гр. Чепеларе, ул. “Дичо
Петров” Nо 4, тел. 20 00 , e-mail: info@rhodopenook.com, вписано в Търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 200136810, представлявано от Камен Димитровуправител чрез пълномощника си Георги Метаксинов, наричано по-долу за краткост
ХОТЕЛИЕР от една страна и

“...................……................................”, със седалище и адрес на управление в
....................., тел. ............, факс ........................, e-mail………………………………….
вписано в Търговския регистър,воден от Агенцията по вписванията с
ЕИК..................,представлявано от.................................., наричано по-долу за краткост
ТУРОПЕРАТОР от друга

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1. ХОТЕЛИЕРЪТ дава право на ТУРОПЕРАТОРА, а той поема задължение да извършва продажби на
туристическата база на къщата за гости и свързаните с нея туристически услуги за времето на действие на този
договор.
II. РЕЗЕРВАЦИИ, АНУЛАЦИИ, ПРОМЕНИ, НЕУСТОЙКИ:
Чл.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ заявява услугите, които желае, писмено по факс най-малко 7 /седем/ дни
предварително;
Чл.3. Крайният срок за анулациите без санкции е 3 /три/ дни преди датата на пристигане на туристите в хотела.
Анулациите се извършват чрез писмено съобщение.
Чл.4. В случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва анулации след определения в чл.3 срок, дължи неустойка в
размер на стойността на услугите за първия ден.
III.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ:

Чл.5. Цените на туристическите услуги, предоставени в базата на ХОТЕЛИЕРА, са определени в Приложение
№1.

Чл.6. При разплащане по банков път сумите следва да се превеждат по банкова сметка в банка ДСК, клон
Чепеларе, IBAN BG65STSA93000018772009, BIC STSABGSF.
Чл.7. При разплащане с ваучер, туристите или представител на ТУРОПЕРАТОРА, преди или при
настаняването, предават на рецепцията ваучер с точно описание на договорените услуги. Фактурирането на ползваните
услуги се извършва на рецепция на ХОТЕЛИЕРА до 3 /три/ дни след заминаване на гостите. Разплащането от
ТУРОПЕРАТОРА се извършва с платежно нареждане в срок до 7 /седем/ дни след получаване на фактурата от
ХОТЕЛИЕРА.
Чл.8. Туристите заплащат на място в брой нанесените от тях щети и повреди, констатирани от ХОТЕЛИЕРА.
IV.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.9. Страните могат да променят или допълват условията на настоящия договор с допълнителни писмени
споразумения, които ще представляват неразделна част от договора.
Чл.10. При настъпили събития в резултат на форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, епидемии,
стачки, войни и др./ извън контрола на страните, се полагат взаимни усилия за ограничаване на евентуалните щети,
като страните не си дължат неустойки.
Чл.11. Всички рекламации, предявени от туристите, се уреждат на място от ХОТЕЛИЕРА със съдействието на
ТУРОПЕРАТОРА.
Чл.12. Договорът може да бъде предсрочно прекратен по взаимно съгласие на страните;
Чл.13. Договорът влиза в сила от датата на подписването му;
Чл.14. Всички спорове по изпълнението на договора се решават чрез преговори. При непостигане на съгласие,
споровете се отнасят за решаване от компетентния съд.
Чл.16. Страните по този договор се задължават да не разгласяват търговската тайна.
Чл.17. Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
ЗА ХОТЕЛИЕРА:

ЗА ТУРОПЕРАТОРА:

Луксозната къща за гости Родопски кът е разположена на границата между градското ежедневие и спокойствието на
боровата гора. Намира се на 1139м надморска височина, с невероятен панорамен изглед към град Чепеларе и
околностите и на 2км от пистите на връх Мечи чал. Предоставяме избор за настаняване между седем двойни стаи, един
апартамент Family и един апартамент Exclusive. В СПА центъра ще намерите условия за релакс със сауна, римска баня,
джакузи, фитнес, масажи и козметични процедури. В добро настроение може да прекарвате вечерите си в обширния хол
или в механата, а защо не и във Винарната в компанията на подбрани вина. Луксозна ваканционна вила, тип Chalet
Комфортно настаняване на семейства и по-големи компании Настаняване на база Self – catering Цената на стаята
включва допълнителните услуги, които къщата за гости предлага – фитнес, джакузи, сауна и парна бaня; oткрит детски
топъл басейн Закуска по поръчка (традиционни за региона неща) Вечеря по поръчка (срещу предварително изготвено
меню с родопски ястия) 7 стаи тип Standard уютни двойни стаи, в три от тях – допълнително легло 1 апартамент тип
Family две отделни помещения, спалня и хол, възможност за настаняване 2+2 1 апартамент тип Exclusive разположен
на последния етаж, с невероятна панорамна гледка, уникална архитектура и интериор, закрита камина, оборудвана
кухня и хол възможност за настаняване на двама спалня Механа автентичен интериор и атмосфера, оборудвана кухня,
30 - 35 места, камина, музикална уредба Трапезария функционално оборудвана модерна кухня Винарна: уютна винарна
с вина от подбрани изби за ценители Catering поръчка на закуска /обяд/ вечеря по меню мини-бар с напитки на
разположение на клиентите (безалкохолни напитки, бира, подбрани вина, спиртни напитки) Зона за барбекю открито
барбекю с възможност за приготвяне на обяд вечеря и чеверме по предварителна поръчка Зона за развлечение
просторна всекидневна, камина, система за домашно кино, музикална уредба, караоке Зона за релакс сауна, парна
баня, джакузи, фитнес, кабинет за масаж и козметика открит топъл детски басейн Зона за деца открита детска площадка
Топъл гараж – 3 клетки Открит паркинг – 3 места

