
01 май - 15 юли                              
01 May - 15 July

16 юли - 31 август          
16 July - 15 August

01 септември - 15 октомври    
01 September - 15 October

стая за двама / double room 60,00 лв./ BGN 70,00 лв./ BGN 60,00 лв./ BGN

стая за двама - лукс / double room lux 70,00 лв./ BGN 80,00 лв./ BGN 70,00 лв./ BGN

апартамент / apartment 140,00 лв./ BGN 160,00 лв./ BGN 140,00 лв./ BGN

за къщата на ден / for the house for a day                                             
при 2-3 нощувки / per 2-3 nights

540,00 лв./ BGN 620,00 лв./ BGN 540,00 лв./ BGN

за къщата на ден / for the house for a day                                             
при 5 нощувки / per 5 nights

510,00 лв./ BGN 580,00 лв./ BGN 510,00 лв./ BGN

за къщата на ден / for the house for a day                                             
при 7 нощувки / per 7 nights

480,00 лв./ BGN 560,00 лв./ BGN 480,00 лв./ BGN

* При наемане на цялата къща се предоставя гаранция в размер на 450,00 BGN, която се възстановява при напускане в случай, че няма нанесени щети.

When renting the entire house, a guarantee of 450 BGN is provided, which is refunded upon leaving if there is no damages.

** Допускат се домашни любимци срещу допълнителна такса: 10 лв./BGN на ден на един домашен любимец. 

Pets are allowed in the house for an additional cleaning fee:10 BGN per day per pets

*** Рок клуб La Martin се ползва по предварителна заявка и допълнително заплащане. 

Цената е 200лв./BGN на вечер, включва 80 лв/BGN наем и почистване и 120 лв/BGN куверт за напитки. 

The booking of Rock club La Martin is 200 BNG per evening, 80 BNG for rent ang cleaning fee and 120 BGN for drinks.

**** Възможност за предоставяне на мобилен климатик в апартаментите срещу допълнително заплащане - 25 лв/BGN на ден

Available mobile airconditions for apartments - 25 BGN per day.

За резервации: / For bookings: Условия за резервация   Conditions 
of booking

GSM:  0888512472;        0886797353; 
Банка на получателя:  
Beneficiary's bank name: ОББ БАНК АД / UBB BANK AD

e-mail:  casa.deartes@yahoo.com        
Банкова сметка на получателя: 
Beneficiary's account (IBAN): IBAN: BG94 UBBS 8002 1017 0796 50

Skype:  nikoleta2909; mefo_mefo
код на банката на получателя:  
BIC of beneficiary's bank: BIC: UBBSBGSF

Валута: / Currency: BGN

Получател: / Beneficiary's name: Пачанга ЕООД / Pachanga EOOD
Данни за получателя:  
Beneficiary's data: 1373 София, ул. Райна Княгиня 78Б, 1373 Sofia, Rayna Knyaginya str. 78B

Условия за анулиране и отказ на резервация:

При отказ или анулиране на резервацията до 48 часа преди датата и часа на резервацията се дължи неустойка в размер на 50%

от остатъка за доплащане от общата сума на резервацията.

Conditions of canceled bookind:

If you canceled the booking less then 48 hours before the start of booking you must pay 70% of the rest of peymant of the all booking amound.

Ценоразпис на Каса де артес                                                              

Casa de Artes's price list

За потвърждаване на резервации:  авансов превод на 30% от стойността на цялата 
резервация по следтата банкова сметка: / to confirm your booking you must pay in 
advance 30% to the follow bank account:

Заплатено капаро от 30% за потвърждение на резервация не се възстановява след извършване на банковия превод.

При отказ или анулиране на резервацията при по-малко от 48 часа преди датата и часа на резервацията или в същата и следваща дата се дължи неустойка в размер на 70% от остатъка 
за доплащане от общата сума на резервацията.

The payment of 30% in advance is not refundable after the bank transfer

If you canceled the booking till 48 hours before the start of booking you must pay 50% of the rest of peymant of the all booking amound.


