
ВИТОША  2019 година 
Ценова листа  Творчески дом БАН 

  
I. Цени за нощувка  

          Периоди 
 
 
Вид  стая 

от  – до 
 

01.10 – 30.04 
 

от – до  
 

01.05 – 30.09 
 

Обща ценова листа 17.00 лв 15.00 лв 
За служители на БАН 13.00 лв 11.00 лв 

 
Цените на нощувките в хижата  включват безплатно ползване на обща кухня и 
хладилник. Настаняване - след 14.00 часа; Напускане  - до 12.00 часа; При възможност 
за ранно настаняване и късно освобождаване се заплаща дневна почивка в размер на 
50%  от стойността на нощувката. 
Всички цени са крайни , с вкл. ДДС. 
Плащане – по банков път и в брой, след направена резервация на посочените контакти. 
Банков адрес: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG78UNICR70003123481019. В основание 
следва да се посочи:  ТД........(името на дома)  броя на нощувките  от .....(датата на 
пристигане) или  в брой офиса на ОПЗ „Почивно дело” – БАН.  Възможно е плащане с 
карта в офиса в София.  
 

II. Намаления: 
1. За деца:  

 до 6 г. – спят безплатно; заплащат само курортна такса. 
 от 6 -12 години – заплащат 50% от цените за нощувка. 

2. За допълнително легло – 80% от цената на редовно легло в стая, при възможност. 
3. Ново: всички посетители, които не са служители на БАН, но са придружени и пристигат 

със служител на БАН за престой в дома, могат да се ползват от привилегията на неговата 
ценовата листа за дните различни от петък, събота и неделя.   

4. За организирани мероприятия  
- група над 10 човека при мин.2 нощувки ползват отстъпка от нощувката 5%: 
- група над 15 човека при мин.2 нощувки ползват отстъпка от нощувката 7 %: 

5. Неустойки в случай на отказ : 
 При по-малко от 30 дни преди  датата на пристигане - 10% от заплатената сума 
 При по-малко от 7 дни преди  датата на пристигане - 20% от заплатената сума 

 
При резервации и заплащане до 01.03.2019 –  5% отстъпка 

 

 
 

София 1113  
НК-I на БАН - IV км 
Ул. ,,Академик Георги 
Бончев” 3, офис 57 
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bas-chg@abv.bg 
 
 
 
 


