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Хотел Интелкооп, гр. Пловдив 

Специални пакетни цени 2023 за член-кооператори и 

притежатели на клиентска карта КООП 

 

Хотелски комплекс „Интелкооп” 

Период 03.01 – 21.12.2023 г. 

Вид пакет  1 + 1 НB  

Вид помещение Брой 

хора 

Пакетна цена 

на човек 

Цена на ден на 

човек 

Единична стая 1 144 72,00 

Двойна стая 2 108 54,00 

Апартамент 2 140 70,00 

Единична стая, ет. 5 и ет.6 1 164 82,00 

Двойна стая, ет.5 и ет.6 2 128 64,00 

Апартамент, ет 5 и ет. 6 2 160 80,00 

3-ти възрастен на допълнително легло в 

двойна стая или апартамент 
1 81 40,50 

Дете до 12 г. на допълнително легло в 

суит или апартамент 
1 безплатно  

 

Цените са в български лева на човек и включват:  

➢ 1 нощувка на база НВ + 1 нощувка на база НВ бонус; 
➢ безплатен сейф на рецепция; 
➢ минерална вода КООП 0,500 л. за всеки настанен гост; 
➢ бутилка вино и плодове при посрещане; 
➢ Wi-Fi; 
➢ паркинг; 
➢ безплатно настаняване на дете до 12 г. с двама възрастни в помещение; 
➢ ДДС, застраховка и туристически данък. 
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Общи условия: 

1. Храненето се осъществява по сет меню или на блок маса; 
2. Резервацията се потвърждава от страна на хотелиера до 1 работен ден; 
3. Резервацията е валидна само след потвърждаване от страна на туроператора по 
телефон, електронна поща или факс и получено 50% авансово плащане от клиента в 
3-дневен срок; 
4. Безплатна анулация се приема до 7 дни преди датата на настаняване; 
5. При отказ на платена резервация след този срок, туроператорът задържа като 
неустойка стойността на услугата; 
6. Цените не важат за официални празници и специални дати. 

 Допълнителни удобства и услуги в хотела: 

1. Обекти в хотела: класически ресторант, лоби бар, семинарни зали; 
2. Зона за забавление – билярд, джага; 
3. Екскурзии до исторически забележителности и обекти  в района. 
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