
ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ „СВЕТИ ТОМА” 
СОЗОПОЛ 

 
Цени в лева за ранни записвания за летен сезон 2022 

валидни до 31.03.2022 

 

 

 

 

 

Вид стая 

 

Брой легла 

(основни + 

допъл- 

нителни) 

*Посочените 

цени са за 

редовните 

легла 

Тип  

изхран- 

ване 

Рекламе

н сезон 

Нисък 

сезон 

Междинен 

сезон 
Главен 

сезон 

 

17.05 – 11.06 

15.09 – 30.09 

 

12.06  – 20.06 

07.09  – 14.09 

21.06 – 30.06 

01.09  - 06.09 
01.07 – 31.08 

     

  Хотел  ✰✰✰✰✰ 
 

 

Двойна 

стая 

изглед море 

 
 

2 + 1 

ВВ 110.70 135.00 184.50 238.50 

НВ 137.70 162.00 211.50 283.50 

FB  164.70 189.00 238.50 328.50 

 

Двойна 

стая 

           

 
 

2 + 1 

ВВ 106.20 211.50 175.50 229.50 

НВ 133.20 148.50 202.50 274.50 

FB 160.20 175.50 229.50 319.50 

 

Единична 
        стая 
изглед море 

 
 

1 

ВВ 83.70 100.80 138.60        202.50 

НВ 101.70 118.80 156.60        229.50 

FB 119.70 136.80 174.60 256.50 

 

Единична 
        стая 

 

 
 

1 

ВВ       80.10 90.90 131.40 193.50 

НВ 98.10 108.90 149.40 220.50 

FB 116.10 126.90 167.40 247.50 

 

Апартамент  
(1 спалня и 

хол) 

 
 

2 + 2 

ВВ 153.00 189.00 270.00 324.00 

НВ 180.00 216.00 297.00 360.00 

     FB  

 
    207.00 243.00 324.00        396.00 



* При резервиране между 7 и 13 нощувки в едноспален апартамент в апарт 

сгради  получавате последната нощувка безплатно . 

 

*При резервиране между 10 и 13 нощувки в двойна стая или едноспален 

апартамент в хотелска част получавате последната нощувка безплатно . 

 

* При резервиране между 14 и 20 нощувки във всеки вид помещение получавате 

последните 2 нощувки безплатно  

  

 Цените са на помещение  за посочения брой редовни легла и 

включват следните услуги: 

  

 

BB – закуска на блок маса,  

HB – закуска и вечеря на блок маса,  

FB – закуска, обяд и вечеря на блок маса 

*Типовете изхранване BB, НВ и FB включват минерална вода. 
 

 ползване на басейни (вътрешен и външни); 

 чадър (1 на помещение) и шезлонг (на пълноплащащо лице) на 

басейните и  плажовете; 

 фитнес; 

 детски клуб в рамките на работното й време; 

 интернет; 

 паркинг 
 

 Цените са с включено ДДС. 
 

 Допълнителни условия: 
 
 

 
 

Апартаментни сгради  ✰✰✰ 
 

 

 

Апартамент  
(1 спалня,хол 

и кухн. бокс) 

 
 

 

2 + 2 

ВВ 121.50 148.50 216.00 256.50 

НВ 148.50 175.50 243.00 292.50 

FB 175.50 202.50 270.00 319.50 

 

 

Апартамент  
(2 спални,хол 

и кухн. бокс) 

 
 

 

4 + 1  

ВВ 171.00 229.50 306.00 337.50 

НВ 225.00 283.50 360.00 409.50 

FB 279.00 337.50 414.00 463.50 



 Дете от 0 до 2 години – безплатно. 
 

 Настаняване на допълнително легло: 

                    -  Дете от 2 до 13.99 години при двама пълноплащащи – безплатно 

 – второ дете от 2 до 13.99 години при двама пълноплащащи –  

заплаща 15% от цената на редовното легло 

                   - възрастен / над 13.99г./ настанен в двойна стая или апартамент на 

допълнително легло заплаща 50 % от цената на редовно легло 

 Деца от 2 до 13.99 г. настанени на редовно легло в двойна стая 

или в апартамент заплащат пълната цена  на възрастен 

 

 

 Начин на плащане: 
 

 Авансово плащане  50% до 15 дни след направена резервация. 

Останалите 50% до 15 дни преди настаняване .В противен случай не се 

считат за ранни записвания. 
 

 

 

 

 При анулация на резервация: 
 

 до 10 дни преди пристигане- удържа се 50 % от преведената    

сума като неустойка; 

 по-малко от 10 дни преди пристигане или по – ранно 

заминаване -  удържа се цялата преведена сума - 100 % като наустойка. 

  
 
 

За контакти и резервации: 
Тел: +359884351545 

hotel-saintthomas@gbs-bg.com 

www.saintthomas.bg 
 

mailto:hotel-saintthomas@gbs-bg.com

