
Математика без Граници 2020 
*поради променливата обстановка, моля свържете се с нас  

за свободни места и актуални цени 

 

 

Mелса кооп 3*  Несебър, 50 м. от плажа 
В хотела: ресторант, басейн, лоби бар, SPA, интернет, конферентна зала 

В стаята: климатик, хладилник, телевизор, телефон, интернет Храна: HB: закуска и вечеря; FB: закуска, обяд и вечеря 

 
Цени 

На човек 

Двойна стая 
без балкон 

Двойна стая 
с балкон 

Апартамент 
без балкон 

Апартамент  
с балкон 2въз.+1 дете.до 5.99год на  доп. легло – детето безплатно 

HB FB HB FB HB FB HB FB 2въз.+1/2 деца 6-11.99год на доп. легла - всяко дете -50% 

54лв 60лв 60лв 64лв 62лв 68лв 66лв 74лв Възрастен(над 12год) на допълнително легло -25% 

 

 

Виго 4* Несебър 100 м от плажа 
Цени: на човек на ден + закуска,обяд, вечеря В хотела: ресторант, лоби бар, бар на басейна, 

магазини, пицария, 3 басейна, спа център,фитнес, 

закрит басейн,сейф, конфернтна зала, обмяна 
валута, WI-FI около  рецепцията 

 

Деца до 15.9 години 

 

36 лева 

Възрастен 50 лева В стаята: климатик,  телевизор, телефон, балкон 

  

  

https://www.mdtour.info/хотели-в-несебър-онлайн-резервации/хотел-мелса-кооп-3-несебър


Сол Марина Палас 4* Несебър, 150м от плажа 
В хотела: ресторант, скай бар, басейн, интернет, Wi-Fi, сейф, лоби бар, конферентна зала 

В стаята: климатик, хладилник, телевизор, телефон, балкон 

Хранене: всичко включено 

Цени: на човек на ден Двойна стая: 132 лева Единична стая: 238 лева 
Дете 2-11.9г.+2въз. -50%; възрастен(над 12г) на доп. легло -20%; 1въз.+2деца 2-11.9г=100%+70%+50% 

  

 

Maриета Палас 4*  Несебър, 500м от плажа 
В хотела: ресторант, лоби бар,  басейн, сейф, интернет, конферентна зала,фитнес, релакс център, билярд,боулинг 

В стаята: климатик, хладилник, TV, телефон, балкон 2въз+1 дете  2-11.99год на доп. легло – детето безплатно 

Храна: закуска, обяд, вечеря 1въз.+ 2 деца 2-11.99 – всяко дете заплаща 50%; 

Цени: 
на човек на ден 

Двойна стая Единична стая Апартамент 
наем 

1 въз.+1 дете 2-11.99год в DBL заплащат 100% + 80% 
Възрастен на допълнително легло заплаща -20% 

с закуска 66 лева 98 лева 195 лева  Обяд: възр.+16лв /дете +8лв Вечеря: възр. +20лв / дете +10лв 

  

 

Aрсена 4*  Несебър, 10м от плажа 
В хотела: ресторант, басейн, лоби бар,  WI-FI; сейф; конферентна зала 

В стаите: климатик, телевизор, мини бар, телефон, сейф, интернет, балкон 

Цени: : на човек на ден, all inclusive ultra; чадър на плажа  

двойна стая 158 лева 2въз.+ 1/2 деца 2-12.99г: 1-во дете -  безплатно; 2-ро дете -50 % 

двойна стая economy 152 лева 1въз. +1 дете .2-12.99год  - детето заплаща - 20%  

Suite 174 лева Възратен(над 13год.) на  допълнително легло  -20% 

 

 

 

https://www.mdtour.info/хотели-в-несебър-онлайн-резервации/хотел-сол-марина-палас-4-несебър
https://www.en.mdtour.info/hotels-nessebar-bulgaria-online-booking/hotel-marieta-palace
http://mdtour.info/pl/hotele-leto-2017/neseber/hotel-mirage-4-neseber-bulgaria-p111c65c75


Mираж  3*  Несебър,10 м.от плажа 
В хотела: ресторант, басейн, лоби бар,Wi-Fi, сейф В стаята: климатик, телевизор, мини бар, телефон, балкон 

 Цени: на човек на ден с включена закуска 2въз.+1 дете 2-11.99год на доп. легло – детето безплатно 

Двойна стая 74 лева 1въз + 2 деца. до 11.99год – всяко дете -50% 

Вечеря: възрастен +16лв, деца до 11.9г +8лв Над 12год на допълнително легло -20%   

  

 

Герджика 2* Несебър, 400м от плажа 

В хотела: ресторант, Wi-Fi 

В стаята: хладилник, телевизор 

Хранене: без храна 

Цена на легло в двойна/тройна стая - 24 лева 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mdtour.info/pl/hotele-leto-2017/neseber/hotel-mirage-4-neseber-bulgaria-p111c65c75
https://www.mdtour.info/хотели-в-несебър-онлайн-резервации/хотел-герджика-2


Слънчев бряг: 
 

Колизеум 4* Слънчев бряг, 50м от плажа 
В хотела: ресторант, лоби бар,бар при басейна,таверна, интернет, билярд, сейф,фитнес, СПА, паркинг, магазин 

В стаята:климатик,хладилник, TV, WI-FI платен; сешоар, пожароизвестяваща система , балкон 

Цени:  
на човек на ден 

BB HB FB ALL НВ и FB /цената включва по 2 напитки/алкохолна и безалкохолна 

44 лв. 54 лв. 64 лв. 74 лв. ALL inclusive без ограничение на напитките 10-22 часа  

  

  
 

Гренада 4* Слънчев бряг, 100м от плажа 

В хотела: ресторант, лоби бар, басейн, интернет, билярд, сейф, паркинг 

В стаята: климатик, хладилник, телевизор, телефон, балкон 

Хранене: всичко включено 

Двойна стая (на човек) Единична стая Апартамент (за помещение) 

90 лева 180 лева 276 лева 

Дете 2-11.9г на допълнително легло с 2 възрастни -30% Възрастен на доп. легло -20% 

  
 

 

 

 
 

 

https://www.mdtour.info/хотели-в-слънчев-бряг-онлайн-резервации/хотел-колизеум-4-слънчев-бряг
https://www.mdtour.info/хотели-в-слънчев-бряг-онлайн-резервации/хотел-гренада-4-слънчев-бряг


Котва 4* Слънчев бряг, 250м от плажа 

В хотела: ресторант, лоби бар, 3 басейна, билярд, мини аквапарк, фитнес, сауна, сейф 

В стаята: климатик, хладилник, телевизор, телефон, балкон 

Хранене: всичко включено 

Двойна стая /на човек/ Единична стая Апартамент /на помещение/ 

128 лева 184 лева 376 лева 

  
 

Делфин 3*  

Слънчев бряг, 50м от плажа 
В хотела: ресторант, лоби бар, басейн, барбекю, интернет, фитнес, детска площадка 

В стаята: климатик, ТВ, хладилник, балкон дете 2-11.99год на доп. легло в двойна стая с 2 въз. - безплатно 

Цени в лева BB HB FB 1въз+1/2 деца 2-11.99год – всяко дете -50% 

На човек в двойна стая 60 68 78 Над 12год на допълнително легло в двойна стая -30% 

За тройна стая /2въз+2деца; 3въз;3въз+1дете/ 158 194 224 4-ти човек над 12год. на доп.легло в тройна стая заплаща -25% 

 

 

 

Нимфа - Русалка 2* Слънчев бряг, 50м от плажа 

В хотела: ресторант, лоби бар, басейн, интернет 

В стаята: климатик, хладилник, телевизор, телефон, балкон 

Хранене: закуска, обяд и вечеря 

Цени: на човек на ден  Възрастени Деца до 15.9год 

Стая без климатик 38 лева 32 лева 

Стая с климатик 42 лева 36 лева 

  
 

https://www.mdtour.info/хотели-в-слънчев-бряг-онлайн-резервации/хотел-котва-4-слънчев-бряг
https://www.en.mdtour.info/hotels-sunny-beach-bulgaria-online-booking/hotel-sirena-dolphin
https://www.mdtour.info/хотели-в-слънчев-бряг-онлайн-резервации/хотел-нимфа-русалка-2-слънчев-бряг

