“А Е Ц К О З Л О Д У Й” Е А Д, гр. Козлодуй

Цени на нощувки и услуги
в Почивно-оздравителен комплекс “Леденика”
1. Цени за нощувки, с включен ДДС и туристически данък:
Тип стая

Цена
работни дни

Апартамент

67.00 лв.

почивни дни
(петък, събота)
77.00 лв.

Тавански апартамент без тераса

47.00 лв.

52.00 лв.

Стая спалня + ед. легло без тераса

51.00 лв.

56.00 лв.

За 1 легло в стая с тераса

23.00 лв.

25.00 лв.

За 1 легло в стая без тераса

21.00 лв.

23.00 лв.

За 1 легло в таванска стая

13.00 лв.

15.00 лв.

Ползване на сгъваемо легло

12.00 лв.

14.00 лв.

* цената на нощувката включва безплатно ползване на басейн
2. Условия за ползване на ПОК “Леденика” и заплащане на услугите:
2.1. За деца до навършване на 3-годишна възраст не заплащат цена за нощувка.
2.2. Деца от 3 до 14 навършени години заплащат 50% от стойността на нощувката за
възрастен.
2.3. Външни групи над 20 души ползват отстъпка 10% от цената за нощувките.
2.4. При самостоятелно ползване на стая се заплаща допълнително 50% от
стойността на нощувката.
2.5. Заплащането на нощувките в ПОК “Леденика” се извършва в деня на
настаняването.
2.6. Настаняването се извършва след 14:00 часа, а освобождаването на стаите се
извършва до 12:00 часа в деня след последната нощувка.
2.7. При наличие на свободни места за нощувки, администраторите в ПОК
“Леденика” настаняват за еднократна нощувка лица ежедневно след 16:00 часа, а в
празнични и почивни дни до първия работен ден.
2.8. Цена за пълен пакет (нощувка и храноден) – 70.00 лв., за самостоятелно
ползване на двойна стая.

3. Цени за ползване на услуги:
3.1. Конферентна зала (вкл. мултимедия и озвучителна техника)

- 20.00 лв./час

3.2. Малка зала 3 етаж

- 10.00 лв./час

3.3. Билярд

- 3.00 лв./час

3.4. Шах

- 1.00 лв./час

3.5. Табла

- 1.00 лв./час

3.6. Тенис на маса

- 2.00 лв./час

3.7. Фитнес

- 2.00 лв./ден

3.8. Сауна

- 4.00 лв./1.5 часа

3.9. Парна баня

- 6.00 лв./ден

3.10. Солариум

- 3.00 лв./15 мин.

3.11. Хидроджет

- 3.00 лв./15 мин.

3.12. Тангентор (еднократно)

- 6.00 лв.

3.13. Магнит

- 1.50 лв.

3.14. Ултразвук

- 2.00 лв.

3.15. Електропроцедура

- 2.50 лв.

3.16. Вакуум

- 1.00 лв.

3.17. Пакет рехабилитация

- 15.00 лв.

(парна баня, сауна, солариум, хидроджет, тангентор, фитнес)
3.18. Класически масаж:
- цялостен

45 мин.

- 25.00 лв.

- частичен

25 мин.

- 17.00 лв.

3.19. Релаксиращ масаж с етерично масло по избор:
- цялостен

40 мин.

- 29.00 лв.

- частичен

20 мин.

- 17.00 лв.

- ръце

20 мин.

- 20.00 лв.

- крака

20 мин.

- 20.00 лв.

- глава

20 мин.

- 16.00 лв.

- ръце

20 мин.

- 16.00 лв.

- крака

20 мин.

- 16.00 лв.

- цялостен

30 мин.

- 29.00 лв.

- частичен

20 мин.

- 22.00 лв.

3.20. Лимфодренажен масаж:

3.21. Зонов масаж:

3.22. Масаж с пчелен мед:

3.23. Масаж с вендузи:
- цялостен

30 мин.

- 23.00 лв.

- частичен

20 мин.

- 17.00 лв.

3.24. Ползване на велосипед:
- за един час

- 1.50 лв.

- от 08:00 ч. до 14:00 ч. или от 14:00 до 20:00 ч.

- 4.50 лв.

- от 08:00 ч. до 20:00 ч.

- 6.00 лв.

3.25. Еднократно ползване на голяма хавлиена кърпа

- 1.00 лв.

3.26. Еднократно ползване на халат

- 2.00 лв.

3.27. Деца до навършване на 14 години нямат право да ползват фитнес и солариум
без придружител.
3.28. Деца до навършване на 16 години нямат право да ползват парна баня и сауна
без придружител.
4. Цени на услуги, заплащани от клиенти, които не нощуват в комплекса:
4.1. Ползване на басейн и/или джакузи

- 5.00 лв./ден

4.2. Ползване на барбекю

- 10.00 лв.

