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РАННИ ЗАПИСВАНИЯ                                                                                            
15%  за записвания до 31.01.2021,  при плащане на 30% не по-късно от 15.02.2021                    
10% за записвания до 15.03.2021, при плащане на 30%, не по-късно от 15.04.2021 

 
 
 

I. РЕЗЕРВАЦИИ И АНУЛАЦИИ 
1. Туроператорът има право на редуциране, или анулация на резервацията, не по-късно от 5 дни преди 

посочената в нея дата на пристигане. В противен случай, той дължи на хотелиера неустойка в размер на 
цената на първата нощувка. При анулация на резервация в срок до 24 часа преди датата на пристигане, 
както и при заявени, но непристигнали туристи, туроператорът дължи неустойка в размер на 2 нощувки. 

2. В случай на неизпълнение от страна на хотелиера на потвърдена писмена резервация, същият  осигурява 
алтернативно настаняване в друг хотел от същата, или по-висока категория  на територията на същия 
курорт, за което туроператорът не дължи доплащане.  Хотелиерът се задължава да уведоми туроператора 
за алтернативното настаняване не по-късно от 2 дни преди  дата на пристигане по резервация. 

3. Хотелиерът има правото да обяви без санкции и неустойки „стоп на продажбите”, чрез изрично писмено 
уведомление до туроператора. 
 

II. РЕКЛАМАЦИИ 
1. Хотелиерът се задължава да предоставя качествени услуги, а при постъпили рекламации да полага усилия 
за уреждането им на място. При постъпили при туроператора писмени рекламации, същият се задължава да ги 
предостави на хотелиера, ведно с писмените оплаквания на клиента, в едномесечен срок от получаването им. 
Предоставени след този срок,  рекламации не се приемат. 
2. Хотелиерът се задължава да даде писмено становище в срок до 30 дни след получаването на 
рекламацията. В случай, че хотелиерът не изрази своето становище в определения срок, туроператорът ще 
възстанови сумите на туристите за сметка на хотелиера. 
3. Всички щети на собствеността на хотелиера, причинени от клиентите на туроператора ще бъдат 
заплащани на хотелиера по пазарни цени.  
4. Договорени услуги, които не са били използвани по вина на клиента, няма да бъдат компенсирани от 
хотелиера. 

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
1. Форсмажорни обстоятелства, водещи до неизпълнение на настоящия договор, не могат да бъдат 
основание за търсене на отгооворност и обезщетение на двете страни. 
 
 
                                
 


