
  
 

     ИНТЕРХОТЕЛ ПОМОРИЕ АД- хотел *ПОМОРИЕ* ТОП ОФЕРТА   - ЛЯТО  - 2020 

 
ВАКАНЦИОННИ  ПАКЕТИ  “ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ” С ОПТИМАЛЕН  ПРЕСТОЙ  ОТ   5 и 10 дни 
ПАКЕТИТЕ  ВКЛЮЧВАТ: 

Нощувка в двойна стая  с климатик на база САМО ЗАКУСКА/ВВ/ ИЛИ ПОЛУПАНСИОН 

/НВ/  закуска и вечеря  на блок маса/ +лекарски преглед + за 5 дни-10 процедури за 10 дни -20 процедури  от 

съответния пакет +ползване на басейни с морска вода тур.такса и ДДС. 

ВАЖНО!!! Само цените  на пакетите в таблицата се намалят с : 

 25% - намаление само на пакетите при пълно заплащане   до 30.11.19 вкл. 

                    20% - намаление само на пакетите при пълно заплащане         до 31.12.19 вкл.  

                                  

                        
!!!!!!  ЦЕНА  НА  ПАКЕТ    ЗА  1  ТУРИСТ 

 

НОМЕР  И  ИМЕ НА ПАКЕТА 

За престой на НВ                

закуска+вечеря/ 

от 15.05.20– 30.06.20 

от 01.09.20 – 05.10.20 

За престой на НВ 

/закуска+ вечеря/ 

01.07.20 – 31.08.20 

За престой на ВВ 

/ само със закуска/ 

01.07.20 – 31.08.20 

№1.  „АНХИАЛО - МАГИЯТА НА  ЛИМАННАТА  КАЛ” 
ЗА  ОПОРНО-ДВИГАТЕЛТНИЯ  АПАРАТ: АРТРО- РЕВМАТИЧНИ  

ЗАБОЛЯВАНИЯ – ревматоиден артрит, артрози, дискова 

херния,  

ишиас, след травматични фрактури.    
Пакет: - лекарскa консултация и 2 процедури на ден от: 

физиотерапия/ лугофореза, немектродин, ултразвук, компрес от 

луга и кална апликация / кална вана по лекарско предписание. 

Пакет на база - 

полупансион 

 

5дни  - 355лв. 

 

10дни - 640 лв 

 

Пакет на база - 

полупансион 

 

5дни  - 450 лв. 

 

10дни -  810 лв 

 

Пакет на база 

Нощувка+закуска 

 

5дни  - 370 лв. 

 

10дни -   670 лв 

№2.  „МOСКИ ДАР - МОРСКАТА ЛУГА”ЗА ДИХАТЕЛНА  

СИСТЕМА: ФАРИНГИТИ, ЛАРИНГИТИ, ТОНЗИЛИТИ, ТРАХЕИТИ, 

СИНОЗИТИ И ХРОНИЧНИ БРОНХИТИ.  

 Пакет: лекарскa консултация  и 2процедури на ден от: 

компрес от луга,  кална вана  или инхалации с луга. 

Пакет на база –

полупансион 

 

5дни  -  335 лв. 

 

10дни -   605 лв 

Пакет на база 

полупансион 

 

5дни  - 380 лв. 

 

10дни -  685лв 

Пакет на база 

Нощувка+закуска 

 

5дни  - 350 лв. 

 

10дни - 630 лв 

№3  „ХАРМОНИЯ НА ДУХ И ТЯЛО „ – ЗА СТРЕСОВИ СЪСТОЯНИЯ
  

  Пакет  : лекарскa консултация 2процедури на ден  

от: 15 мии. мануален  масаж или 15 мин. подводен 

масаж  или частичен арома масаж или хвойнова вана.  

Пакет на база –

полупансион 

 

5дни  -  345 лв. 

 

10дни - 620лв 

Пакет на база- 

полупансион 

 

5дни  - 440лв. 

 

10дни -  790лв 

 

Пакет на база 

Нощувка+закуска 

 

5дни  - 360 лв. 

 

10дни - 650лв 

№ 4 „ЖИЗНЕНА КОЖА”    -  За ПСОРИАЗИС 

ВУЛГАРИС,СКЛЕРОДЕРМИТИ,НЕВРОДЕРМИТИ, СУХИ 

ЕКЗЕМИ  И КОСОПАД. 

Пакет: лекарскa консултация и 2процедури на ден от: 

кална апликация или кална вана или хвойнова вана. 

Пакет на база - 

полупансион 

 

5дни  - 355лв. 

 

10дни -640лв 

 

Пакет на база - 

полупансион 

 

5дни  - 450 лв. 

 

10дни -  810 лв 

 

Пакет на база 

Нощувка+закуска 

 

5дни  - 370 лв. 

 

10дни -   670 лв 

№ 5.   „FEMINA” -ЧУВСТВАМ СЕ КРАСИВА 

АНТИЦЕЛУЛИТЕН ПАКЕТ 

Пакет: лекарскa консултация, по 3 процедури на ден/без 

събота и неделя/от:  - подводен масаж , вибро масаж с анти 

целулитен гел, масаж на лице  или пресотерапия. 

Пакет на база - 

полупансион 

5дни  - 365 лв. 

10дни -  660 лв 

Пакет на база 

полупансион 

5дни  - 460лв. 

10дни - 830лв 

Пакет на база 

Нощувка+закуска 

5дни  - 380 лв. 

10дни -  685лв 

ЗА ВСИЧКИ ПАКЕТИ  цената се увеличава без намаление за: на ден на ден на ден 

за единична стая  10.00 лв 15.00лв 15.00лв 
 доплащане за стая Супериор-крило *Поморие бийч* 10.00 лв 10.00 лв 10.00 лв 

дете  от 4 г. до 11.99 г. настанено на допл.легло без лечение 8.00лв/ВВ-15/НВ 8.00 лв/ВВ-15/НВ 8.0 в/ВВ-15/НВ 

 Процедури по пакетите се правят И в събота И в неделя. Няма  настаняване по пакетите в ден-СЪБОТА 

 Лекарска консултация от понеделник до петък вкл.  

 Настаняване  в хотела  и записване при лекаря- след 14.00ч.  

 Няма допл. за единична стая  до 31.05.20 и след 20.09.20 

 Дните на пакетите могат да бъдат  удължени по желание на турис тите  в самата резервация. 

Когато престоя обхваща два периода, туристът заплаща по цени на пакета в периода в който са повечето дни на 

престой. Пример: 8 дни в нисък сезон и 2 дни в по-висок сезон. Заплаща се 10 дни по цена за нисък сезон.  

Когато броя на дните е равен в двата сезона, пакета се дели на половина  за всеки сезон.  

Период за анулация без неустойка: минимум 10 дни преди дата на пристигане-цялата сума се връща на клиента. 

!!!ВАЖНО – Удължаване на престоя на пакетите на рецепция, се заплаща по цени и условия валидни за 

съответния период на удължаване на пакета. Пред хотела има  безплатен неохраняем паркинг за около 40 коли.. 


