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Вид/Период 

 
09.03.2022 – 20.03.2022 

 
Студио за двама със закуска 

 
90 лева 

 
Студио за двама + дете със закуска 105 лева 

 
Апатрамент за двама + 2 деца със 

закуска 
120 лева 

 
Апатрамент за трима със закуска 120 лева 

** VIP Двуспален Апатрамент със 
закуска /макс 4+2/ + собствено парко 

място в топъл гараж 
250 лева 

 
** VIP Двуспален апартамент е разположен на най-горен етаж и разполага с камина, пералня, миялна машина, кухненски бокс, 2 отделни спални и 

разтегателен диван в хола. Максимално настаняване 4 възрастни и 2 деца. Доплащане за закуска 10 лева възрастен и 6 лева дете до 12 г. Цената е с 
включено пако място в топъл гараж.  

 

ОФИЦИАЛНИ ЦЕНИ СЕЗОН ЗИМА 2021 - 2022 
Апартхотел Невада – Пампорово 

Намираме се в непосредствена близост до писта №7 и лифт №1, което предоставя на своите гости ползването на съоръженията 
 направо със ските от хотела. 
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Посочените цени са в български лева за съответният тип помещение и включват:  
 

 Нощувка и закуска /на блок маса, при под 20 човека - тип компле/,  туристически данък, туристическа застраховка и 9% ДДС. 

 Безплатно ползване на WIFI на територията на хотела. 

 Паркинг /само за гости на хотела/ до изчерпване на капацитета. 

 Тенис маса, джаги и др. 

 Гардероб за съхранение на собствено ски оборудване – безплатен за гости на хотела. 
 
Допълнителни условия и доплащания: 
 

 Разполагаме с Механа работеща всеки ден до 23:00. 

 Топъл гараж - 10 лева на вечер. 

 Ползване на сауна /след предварителна заявка/ - 20 лева за 40 минути. 

 Настаняване след 14:00 ч. 

 Напускане до 12:00 ч. 

 За периода петък / неделя – минимум 2 нощувки. 

 Апартхотел Невада си запазва правото да променя цените. 
 
Условия за анулация:  

 Запази сега и плати при настаняване. 
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