
 

ДО: Членовете на БГД  

 

ОФЕРТА ЗА ПОЧИВКА В 

АПАРТАМЕНТИ „СОЛЕЙ“ И „ПОП АРТ ХОТЕЛ“ ЛЯТО 2021 

Апартаменти „Солей“ и хотел „Поп арт“ са разположени сред красива дъбова гора на 

метри от плажа на ММЦ Приморско- там, където Странджа планина среща морето. Локацията е 

отлична за търсещите здравословна семейна почивка сред природата. Тя е правилният избор и 

за любителите на активния отдих- на няколко минути отстояние се намират един от най-добрите 

плажове за сърф и кайт, два тенис корта и стадион. Гостите на „Солей“ могат да релаксират сред 

зеленината на вътрешната градина и открития басейн. Сградата разполага с обособен безплатен  

паркинг. 

 

• Помещенията се почистват ежедневно. 

• Помещенията са оборудвани с минимум един хладилник, телевизор, климатик. 

• Всички апартаменти притежават оборудвани кухни. 

• Студио-апартамент представлява две отделни стаи с по две редовни легла. Във 

всяко студио една от стаите е с хладилник и телевизор. 

• Безплатно използване на шезлонгите на басейна. 

• Безплатен паркинг 

 

За повече информация и настаняване : +359 885 654 390 или на 

soleiаpartments@gmail.com 

 

Тип помещение 01.06 -30.06 01.07-15.07 15.07-25.08 След 25.08 

• Делукс апартамент /90 кв.м/ с 1 спалня, 
хол с оборудвана кухня, баня с тоалетна и 
тераса. Капацитет: 4 души 

90 80 лв. 100 95  лв. 120 110 лв. 90 80 лв. 

• Стандартен апартамент /64 кв.м/ с 1 
спалня, хол с оборудвана кухня, баня и 
тераса. 
Капацитет: 4 души 

85 75 лв. 90 85 лв. 110 100 лв. 85 75 лв. 

• Студио-апартамент /80 кв.м/ с две отделни 
стаи с по две редовни легла. Във всяко 
студио една от стаите е с хладилник и 
телевизор, обща баня и тераса. 
Капацитет: 4 души 

80 70 лв. 85 80 лв. 95 90 лв.  80 70 лв. 

• Двойна стая /22 кв.м/  
 

55 45 лв. 60 50 лв. 65 60 лв. 55 45 лв. 

• Тройна стая /25 кв.м/ 65 55 лв. 70 60 лв. 90 80 лв. 65 55 лв. 

• Бюджетна двойна стая /20 кв.м/ 45 40 лв. 50 45 лв. 60 55 лв. 45 40 лв. 
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