До: Проф. д- р Захари Захариев
Фирма:Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД
Телефон:02/ 943 44 11
Дата:29.06.2017г.
Е-mail:slavyani.fond@bgslav.com

От: Николина Тодорова
Маркетинг Специалист

Телефон: +359 2/ 963 03 21
Мобилен: +359 888/ 623 757
Е-mail: marketing@parkhotelmoskva.net

Уважаеми проф. Захариев,
Във връзка с Вашето запитване за настаняване и провеждане на мероприятие в периода 13-15.05.2018 г., имаме
удоволствието да Ви представим следната оферта с преференциални условия и отстъпки:

НАСТАНЯВАНЕ
Стаи и
Апартаменти

Брой
Гости

Разпределение
в стаите

Цени
Рецепция

Цени с
отстъпка за Вас

единична стая

1

спалня / 2 отделни легла

84.00 лв. ВВ

65.00 лв. ВB

двойна стая

2

спалня / 2 отделни легла

110.00 лв. ВВ

80.00 лв. ВB

джуниър суит

1/2

2 легла, холна част

120.00 лв. ВВ

89.00 лв. ВВ

джуниър суит

3

2 легла +1 допълнително

150.00 лв. ВВ

115.00 лв. ВВ

панорама суит

1/2

спалня / 2 легла, холна част

140.00 лв. ВВ

107.00 лв. ВВ

панорама суит

3

2 легла +1 допълнително

170.00 лв. ВВ

133.00 лв. ВВ

В цената се включва: нощувка, закуска, застраховка, туристически данък и 9% ДДС.

Удобства в стаите и апартаментите






висококачествен безплатен Wi-Fi интернет

климатична система с индивидуално регулиране 
телефон с директно международно избиране

телевизор

мини-бар с безплатна бутилка минерална вода 

Допълнителни услуги
пране, гладене, химическо чистене
сейф на рецепция
рум-сервиз
обмяна валута/офис на банка
домашни любимци – такса – 20 лв.

Паркинг
 паркинг – 1 лв/1 ч.
 за гости с лека кола - 6 лв.
 за гости с мини-бус – 15 лв.
 за гости с автобус – 20 лв.
на нощувка/и до 12.00 ч. в деня на
напускане на хотела

* При ранно настаняване (преди 14:00 ч.) и късно освобождаване (след 12:00 ч.), се заплаща такса в размер на 50% от
стойността на нощувката.
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КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ
Предлагаме 7 конферентни зали с капацитет от 20 до 600 места. Изберете Вашата зала в зависимост от желаните
капацитет и подредба с помощта на тази таблица:

Конферентни
Зали

Размери /
Площ

Кино
салон

Класна
стая

Каре

П–
форма

Наем
до
4 часа

Наем
до
8 часа

Цени с
отстъпка
за Вас

650.00 лв.

1150.00 лв.

До 4 ч. - 520.00 лв.
До 8 ч. - 920.00 лв.

290.00 лв.

460.00 лв.

До 4 ч. - 232.00 лв.
До 8 ч. - 368.00 лв

399.00 лв.

688.00 лв.

До 4 ч. - 321.00 лв.
До 8 ч. - 552.00 лв

партер
„Европа”
„Европа” +
Конф. 1
Конферанс 1/5

354.00 м²
☼
461.25 м²
☼
114.00 м²
☼

350

150

80

70

600

220

100

90

80

50

42

36

етаж „Мецанин“
„Киев”
Конферанс 2/4
Конферанс 3

190.00 м²
Х
29.90 м²
☼
45.24 м²
☼

180

120

65

60

30

20

16

15

40

30

18

15

В цената се включва: подредба на залата, Wi-Fi, екран за проектиране, климатизация, указателни табели и ДДС.
*Такса over-time за всеки следващ допълнителен час, извън договорените – 100.00 лева

За успеха на Вашето събитие предлагаме още:
зареждане с бутилка 500 мл. минерална вода в залата

1 бр.

1.40 лв.

изграждане на подиум от външна фирма

1 м²

15.00 лв./м²

изложбена площ (щандове, банери, рекламни площи и др.)

1 м².

25.00 лв./м²

поименен бадж + пластика

1 бр.

по заявка от външна фирма

бизнес комплект (1 бр. химикал и 3 листа А4)

1 бр.

2.00 лв.

национални знамена на стойка

1 бр.

0.20 лв.

аранжировка с цветя / икебана (от външна фирма)

1 бр.

по заявка от външна фирма

копирни услуги (принтиране, сканиране, ламиниране)
факс

1 бр.
1 стр.

0.30 лв.
0.30 лв.
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НАЕМ НА КОНФЕРЕНТНО ОБОРУДВАНЕ
Професионално оборудване
за конферентни зали

Брой
1 ден

Цени рецепция
1 ден

Цени с
отстъпка

екран (стационарен)

1 бр.

30.00 лв.

Безплатно

екран (подвижен)

1 бр.

25.00 лв.

20.00 лв.

флипчарт (с хартия и маркери)

1 бр.

30.00 лв.

25.00 лв.

мултимедиен проектор

1 бр.

115.00 лв.

60.00 лв.

лаптоп

1 бр.

50.00 лв.

40.00 лв.

1 бр.

230.00 лв.

200.00 лв.

1 бр.

13.00 лв.

11.00 лв.

1 бр.

260.00 лв.

220.00 лв.

1 бр.

30.00 лв.

25.00 лв.

1 бр.

350.00 лв.

300.00 лв.

инфра-приемник + слушалка

1 бр.

6.00 лв.

4.00 лв.

монитор (плазма)

1 бр.

60.00 лв.

55.00 лв.

аудио-запис (с включен лаптоп и техническо обслужване)

1 час

20.00 лв.

15.00 лв.

озвучителна система + 1 жичен микрофон
(4 тонколони, усилвател, миксер, техническо обслужване)
жичен микрофон (допълнителен)
озвучителна система + 1 безжичен микрофон
(4 тонколони, усилвател, миксер, техническо обслужване)
безжичен микрофон (допълнителен)
преводаческа кабина (2 преводачески пултове, система за
симултанен превод, монтаж, техн. обслужване)

Всички цени са нетни и с включен ДДС.

РЕСТОРАНТИ И КЕТЕРИНГ
Парк-хотел „Москва“ разполага с ресторант „Панорама“ (120 места), ресторант „Москва“ (450 места), Зимна
градина (80 места), цветна лятна градина, лоби и конгресен бар.

Коктейл
Коктейл – първи вариант
Коктейл – втори вариант

Вид изхранване :

Брой куверт

Единична цена

Различни видове хапки,чаша вино, минерална
вода 0.5л.
Топли и студени предястия, хапки,чаша вино,
мин. вода 0.5л.

1 бр./1 човек

25.00 -28.00 лв.

1 бр./1 човек

33.00 -40.00 лв.

* сервиз за внесен алкохол – 150 лв.
* след 5-тия час се заплаща сервиз over-time от 150 лв. за 1-вия, а за всеки следващ час – 200 лв.
Примерни варианти на менюта ще изпратим след писмено потвърждение на мероприятието по e-mail.
Внасянето на всякакъв вид храна и напитки в хотела не се разрешава .
Всички цени са нетни и с включени 20% ДДС.
Контакт за резервации:
г-жа Донка Иванова – комплексен управител - +359/ 888 420 679
г-н Иван Зафиров – салонен управител - +359/ 888 623 578
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ











бизнес-център с офис оборудване и административно обслужване
безплатен Wi-Fi интернет на територия на целия хотел
банкомат с видео-наблюдение във фоайето на хотела
обмяна на валута и клон на Централна Кооперативна Банка
медицински център „СПЕКТЪР“
салон за красота „MAHONI“
сейф на рецепцията на хотела
открит, платен паркинг до 80 места
трансфери по заявка / коли под наем
екскурзии

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
 Цените в офертата са валидни единствено за конкретното събитие и посочените параметри. При промяна
на първоначално заявените услуги, хотелът си запазва правото за актуализация по ценовата оферта.
 Офертата е валидна за клиента, подал писмено запитване.
 Резервация на стаи, конферентни зали, ресторанти и всички допълнителни услуги се извършва
единствено след писмено потвърждение от клиента по e-mail.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 Двустранен договор на база потвърдените параметри се изготвя и подписва в два екземпляра за всяка от
двете страни.
 За гарантиране на резервациите се изисква внасяне до 50% авансово плащане от общата сума по
мероприятието, в брой или по банков път срещу издаден платежен документ до 7 дни преди началото на
събитието.
 Всички допълнителни услуги по време на събитието ще бъдат изравнени с анекс към подписания договор
след приключване на мероприятието. Доплащането за тях се извършва в деня на приключване на
мероприятието или до 3 дни след фактурирането на ползваните допълнителни услуги, в брой или по
банков път.
Банкова сметка: в лева при Общинска банка АД
Титуляр: ПАРК-ХОТЕЛ „МОСКВА” АД
IBAN- BG77SOMB91301053534401
BIC: SOMBBGSF
 Цените и условията изложени в офертата са строго конфиденциални и валидни до 24.07.2017 г.
Екипът ни остава на разположение за всякакви въпроси и коментари по офертата и организацията на
Вашето събитие.

С уважение,
Николина Тодорова
Маркетинг Специалист
Тел: +359 2/ 963 03 21
+359 2/ 971 10 24
Моб.:+359 888/ 623 757
www.parkhotelmoskva.net
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