„ХЕМУСТУРИСТ” АД - ГАБРОВО
5300 гр. Габрово, ул. ”Ем. Манолов” № 14, тел.: 066 /801 066; факс: 066/801 057

e-mail: hemustourist@dir.bg

e-mail: meteva@dir.bg

www.hotelbalkan-gabrovo.com

До г-н В. Вътев
Уважаеми г-н Вътев,
„Хемустурист” АД – Габрово има удоволствието да Ви
представи преференциалните си цени за настаняване на група в хотел
„Балкан” – Габрово през 2011 година.

Ценова оферта 04.11.2011г.
Моля да направите резервациите си до 28.10.2011
Вид
настаняване

OB
/нощувка/

Настаняване
BB
/Нощувка със
закуска/

HB

FB

/Нощувка, закуска
и вечеря/

/Нощувка, закуска,
обяд и вечеря/

Блок Б - реновиран
Легло в двойна
стая
Легло в
единична стая

15,00 лв.

18,00 лв.

25,00 лв.

30,00 лв.

25,00 лв.

28,00 лв.

35,00 лв.

40,00 лв.

- Закуската се сервира на блок маса
На разположение на гостите на хотела са два модерно обзаведени
тризвездни ресторанта:
- ресторант „Балкан” - класически със 180 места
- ресторант „Фюжън” – за бързо хранене с 80 места.
Към комплекса има кафе-сладкарница, нощни заведения, казино.
Хотелът е подходящ за бизнес срещи и пътувания, семинари и
конгреси, фирмени и семейни тържества и спортен туризъм.
Комплекс ”Балкан” предлага 3 зали за провеждане на
мероприятия
- банкетна зала – максимален капацитет 25 места / с климатик /
- зала „Габрово” – максимален капацитет 45 места / с климатик /
- зала „Дружба” – максимален капацитет – 160 места / с климатик /

- Ползването на конферентните зали е безплатно за Вас по време
на мероприятието 04.11.2011г.
Конферентна техника:
 Озвучаване на зала и микрофони
 Флипчарт
 Мултимедия
 Екран
 DVD

-

75.00 лв./ден
безплатен
15.00 лв./час
безплатен
20.00 лв./ден

Допълнителни услуги
 Охраняем паркинг независимо от престоя:
o лек автомобил
5.00 лв.
o микробус
8.00 лв.
o автобус
12.00 лв.
 Сейф
5.00 лв. /ден/
 Ксерокс и факс услуги
 Интернет
безплатен

Виж сайта: www.hotelbalkan-gabrovo.com
С надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество
Оставаме с уважение
Галина Метева мениджър
0888 300 549
Биляна Петрова маркетинг и продажби

