
 

 

 

„ Калина – Комплекс“- Долна баня 
оферта за 2016 

 

 

 
 
 Комплекс "Калина Долна Баня" се състои от 56 еднофамилни вили и е разположен  
на площ от 10 000 кв/м. Намира се в полите на Рила планина на 17км. от кк.Боровец и 78км. от 
София. Комплексът е подходящ за почивка и отдих през цялата година. Разполага с басейни за 
възрастни и детски басейн. Всяка от вилите е с РЗП 95кв/м. напълно обзаведена и разполага с 
камина, сателитна телевизия и Wi-Fi.  
1-ви етаж: Дневна, трапезария, кухненски бокс, тоалетна, килер  
2-ри етаж: Две спални, едната от които с двойно легло и другата с две единични, всяка разполагаща 
със собствена баня. 
 
 
01.01.2016-31.03.2016 /01.07.2016-31.08.2016 / 01.12.2016-29.12.2016 
110,00 лв- Цена на ден на къща (4 човека) 
297,00 лв.- Цена на къща за 3  нощувки 
616,00 лв- Цена на къща за 1 седмица 
 
 

 
Цената включва: 2 шезлонга, 1 чадър, басейн, сателитна телевизия, безплатен Wi-Fi интернет и едно 
паркомясто. 
 
Условия за резервации, плащания и анулации по оферта за сезон  
лято 2015 за „Калина Комплекс”, Долна баня  
Условия за плащания:  
а. За да гарантираме вашата резервация е необходимо да заплатите цялата сума до 5 календарни 
дни, след като направите Вашата резервация;  
b. В случай, че има по – малко от 5 календарни дни от датата на резервиране до датата на 
пристигане е необходимо да направите плащането в първия работен ден след датата на 
резервиране;  



 

 

c. В случай, че плащането не бъде получено в този срок , „Калина Комплекс“, Долна Баня има право 
да анулира резервацията Ви без предупреждение;  
Промени и анулации:  
a. Промени и анулации до 10 дни преди пристигане: цялата сума се връща на клиента;  
b. Промени и анулации ( пълна или частична ) 9 – 5 дни преди пристигане: 50% от сумата по 
анулирания период се връща на клиента;  
c. Промени и анулации ( пълна или частична ) 4 или по – малко дни преди пристигане, неявяване или 
прекъсване на престоя: цялата сума се задържа от хотела;  
Стандартни общи условия за всички пакети и резервации:  
а. При промяна на резервацията (продължителност на престоя), цената се преизчислява според 
новия престой и ценови сезон, и се прилагат условията по–горе. Във всички случаи, промените се 
считат за направени след писмено потвърждение от страна на „Калина Комплекс“, Долна Баня и в 
случай на възможност.  
b. Час на настаняване : 14:00 ч. Час на напускане: 12:00 ч.  
c. Условията по-горе не важат за специални промоции и пакети, за които са указани конкретни 
условия за резервиране, предплащане и анулиране. 
 

    
 
 

 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                                                                             Web site: http://www.demi-travel.bg                          
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