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ОФЕРТА ЛЯТО  

за Състезание по спортно ориентиране 2021 

PARK-HOTEL ARGO ** 
 

Парк хотел Арго в Обзор предлага открит басейн и ресторант с капацитет 150 души, който 

сервира национални български специалитети и традиционна европейска кухня. Най-близкият 

плаж е на 350 метра. За гостите е осигурен безплатен Wi-Fi. 

Всички стаи разполагат с климатик, телевизор, гардероб и собствен балкон с частична гледка към 

морето. Удобствата включват и самостоятелна баня с душ. 

Хотелът предлага също градина, тераса за слънчеви бани, детска площадка, денонощна 

рецепция и различни магазини. 

Той се намира на 950 метра от центъра на Обзор, на 35 километра от атракционния аквапарк 

Екшън и на 66 километра от летище Варна. 

Хотелът разполага с 89 стаи, от които 71 двуместни и триместни, 12 студия и 6 

апартамента. 

 

ДЕЦА И ЮНОШИ ДО 18 ГОДИНИ 
 

 

 

 

Период за Състезание по спортно 
ориентиране  

 
16.06.2021-20.06.2021 

 
Цена на едно дете в стая с 3-4 легла за една 
нощувка. В стая има: WC, Душ,TV, AC 

 

 
35 лв 

 

 

Детските групи се обслужват на база Full Board – изхранването е на блок маса и включва закуска, 

обяд и вечеря и напитки - чай,мляко, кафе (само за ръководители ), минерална вода, сок 

,газирани безалкохолни напитки. 
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!!! ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ !!! 

Допълнителните възрастни в детската група, заплащат по цени за възрастни и се обслужват по 

система Full Board с включена консумация и на бира ,вино ,високоалкохолни БГ напитки. 

-Офертата е валидна  за пакет от минимум 3 нощувки и 3 пълни хранодена. 

 

 

Цена за възрастни туристи: 

 

Видове стаи със задължително 
Максимално настаняване 

 
16.06-20.06. 

1.Стандартна двоина, тройна стая- 
(Цената е за 1 човек при двама или  трима 
плащащи в помещение) 

43 лв 

 

 

Видове стаи със свободно настаняване 
(Цената е за цялата стая) 

 
16.06-20.06. 

2.Фамилна стая- 
Studio(2вз.+2деца) 

150 лв 

3.Апартамент с една спалня- 
Аpp.(4вз.,2+2деца) 

170 лв 

 
 

Цените включват: 

• ЕДНА Нощувка , изхранване на база FULL BOARD , курортна такса и ДДС 9%. 

• Ползване на външен басейн, шезлонги и чадъри на басейна, интернет. 

Програма FULL BOARD: 
Закуска: на блок маса, плюс кафе, чай,мляко. 

Обяд: на блок маса плюс кафе, чай,сок, бира, бяло и червено наливно вино, 

български високоалкохолни напитки . 

Следобедна закуска: чай ,кафе, сладки и соленки . 

Вечеря: на блок маса - чай,сок, бира, бяло и червено наливно вино, български 

високоалкохолни напитки 

*Напитките на бар по време на хранене (след уточнение на програма за състезание) 

Плащания: При потвърдена заявка 30 % от стойноста на услугите , 70 % в деня на 

настаняването . 
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