Хотел Калина Палас, гр. Трявна

Разположен е в гр. Трявна, в географския център на България, в сърцето на Стара планина.
Модерно оборудван и стилен, хотелът Ви предоставя максимален комфорт, както за
провежане на фирмени събития, така и за почивка.
На разпложение на гостите са четири основни мултифункционални, модерно оборудвани
конферентни зали, два ресторанта, лоби бар и зона за релакс със закрит отопляем басейн,
джакузи, фитнес и масажи.
Грандиозната гледка към Балкана, кристалния въздух и идеалните климатични условия се
допълват от очарованието на запазилия автентичността си гр. Трявна, както и от
разположените наблизо комплекси Боженци, Етъра и многобройни манастири.

Хотел “Калина Палас” **** разполага с 134 комфортни двойни стаи, 10 стаи супериор, 8
студиа и 5 апартамента.Оборудването на стаите е хармонично съчетание на меки, пастелни
цветове и естесвени материи в характерен за района стил.

НАСТАНЯВАНЕ
Единично настаняване в Двойна стая – 74 лв
Двойно настаняване в Двойна стая – 99 лв
Единично настаняване в Студио – 100 лв
Двойно настаняване в Студио – 120 лв
Настаняване в апартамент – 140 лв
Цената включва нощувка, закуска, курортна такса, застраховка, безжичен интернет, ползване
на закрит басейн, фитнес зала и ДДС.

РЕЗЕРВАЦИИ
Заявки за настаняване ще се приемат до 13.09.2015 от Ивентидея – организатор на
конференцията на:
М: +359 886 880 396
E-MAIL: EVENTIDEA.BG@GMAIL.COM
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ПЕТЯ НИКОЛОВА
Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде
осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се
анулира без предупреждение от страна на организатора.

ПЛАЩАНЕ
Плащането следва да бъде направено по банков път.
БАНКОВИ ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ В ЛЕВА:
ИВЕНТИДЕЯ ЕООД
IBAN: BG84UBBS 8002 1030 514718
BIC: UBBSBGSF
Моля да впишете Вашето име и „Участие в конференция” в полето „основание за плащане”.

АНУЛАЦИИ
Анулации за хотелско настаняване трябва да се изпращат на Ивентидея на:
E-MAIL: EVENTIDEA.BG@GMAIL.COM
При заявка на анулации до 17 септември 2015 включително, се възстановява пълната сума по
плащането. При желание за частични или пълни анулации след 17 септември 2015 – суми не
се възстановяват.
Моля имайте предвид, че в случай на възстановяване на сума, всички банкови такси се
заплащат от клиента.
С уважение,
Петя Николова
Ивентидея

