
 

 

 

Регламент 

за провеждане на сватбено тържество  

в хотел-ресторант”Селена” 
 

Продължителност на сватбеното тържество – 7 астрономически 

часа от началния час, зададен от младоженците, но крайният 

час не може да бъде смятан по-късно от 01.00 часа . 

Закъсненията от потвърдения час са за сметка на планираното 

време.  

При започване на всеки нов час, след изтичане на 

първоначалното време сe таксува допълнително време за наем 

на ресторанта и персонала  100 лева за всеки започнал  час . 

По време на летен сезон продължение в извънработното време 

на ресторанта  не е гарантирано. 

 

Минимален куверт за периода 01 октомври до 20 май -33.00 

лева 

Минимален куверт за останалата част от годината - 40.00 лева 

 

При потвърдено меню  от 30.00 до 40.00 лв. и консумация не 

по-малка от  3000 лв  може  да се внесат високоалкохолни 

напитки. 

При потвърдено меню  от 40.00 до 50.00 лв. и консумация не 

по-малка от  4000 лв може  да се внесат високоалкохолни 

напитки и вино. 

 

 



 

 

 

При направено меню над 50.00 лв. и консумация не по-

малка от 5000 лв  може да се внесат високоалкохолни напитки, 

вино, плодове, ядки. 

Младоженците могат да внесат сватбена торта, без значение от 

сумата на уточнения куверт. 

Внасянето на безалкохолни напитки и бира не се позволява. 
 

Ценоразпис на хотелско настаняване за сватбено тържество  
 

В периода от 1 октомври до 20 май : 

Настаняване до 20 човека: 

Стая двойна -64 лева 

Стая единична – 45 лева 

Настаняване от 20-49 човека: 

Стая двойна – 62 лева 

Стая единична -43 лева 

Настаняване над 50 човека : 

Стая двойна – 60 лева 

Стая единична - 42 лева 

В цената на нощувката е включена закуска.  
 

Настаняване на трети човек от 4 – 99 г.  в стая двойна се 

таксува 10 лева за нощувка. Доплащането за закуска е 7,00 лв за 

възрастен и 3,50 лв за дете до 12 год.  

Дете до 3 години на първо допълнително легло се настанява 

безплатно. При настаняване на две деца до 3 години се таксува 

10 лв за нощувка. Ползване на кошара се таксуват 5,00 лв на 

нощувка.  



 

 

 

Настаняване в периода от 21 май до 05 юни и от 15 септември 

до 30 септември се таксува с 15 % по-висока цена на нощувка. 

За тези периоди хотелът запазва правото да договаря 

допълнително цената според заетостта и официално обявените 

празнични дни. 
 

Комплимент за младоженците: 

Хотел „Селена”предоставя една безплатна нощувка на 

младоженците в апартамент с хидромажна вана.В периода на 

летен сезон е възможно предоставянето на друг тип помещение. 
 

Резервации и потвърждение: 

За резервиране на датата на събитието се изискава внасяне на 

капаро в размер на 500.00 лв. Преди внасянето на депозита 

датата не се счита за ангажирана . Допустимият период за 

капариране е до една седмица след потвърждението. В случай 

на забавяне датата се предлага отново и за други резервации. 
 

Анулации и неустойки: 

Анулиране на капарирана резервация без санкции е възможно 

най-късно до 4 месеца преди събитието, като  в случай на 

осъществени дегустации се удържа сумата за сервираните ястия 

и напитки. 

Анулации от 4 до 2 месеца преди датата на събието са 

съпроводени от такса неустойка в размер на 50% от платения 

депозит.Останалите 50% се връщат под формата на ваучер за 

ползване на услугите на хотела или ресторанта. 

Във всички останали случаи на анулации платеният депозит се 

задържа 100 % като такса неустойка. 



 

 

 

 

Допълнителни уточнения: 

 

*При празнуване на сватбено тържество в активен летен сезон 

(01.05. – 31.09.) компенсацията  за шума, предлагана на гости на 

хотела, настанени  в стаи над ресторанта, се заплаща от 

младоженците. Предварително се уточнява вида на 

компенсацията. Обикновено се сервират  малки бут. вина или 

бира според националността на гостите. 
 

                                                                                                                  

Хотел”Селена” си запазва правото да променя обявените цени, 

според  действащия ценоразпис на пазара! 

 

За допълнителна информация или въпроси :  

лице за контакт Петя Красногорска 

 

 

 

Екипът на хотел- ресторант”Селена” 
 

Ви поздравява с престоящото събитие и Ви благодари  
 

за отделеното внимание! 


