8 ЛВ. ЗА МОРЕ ДО 12 ЮЛИ
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Евтиното море тази година ще бъде до средата на юли. И лъскавите хотели, и малките
къщи за гости предлагат промоционални оферти до 12 юли. Уютна квартира близо до
плажа в Царево може да резервирате само за 8 лв. на човек на ден. Стаята разполага с
тераса, собствена баня и телевизор. Офертата важи до 12 юли, а след това цената
скача до 15 лв.
В тузарските комплекси почивките на база all inclusive тръгват от 35
лв. на ден. До края на май за тези пари на човек на ден ще ядете и пиете на корем и ще
използвате безплатно сауна и фитнес. Цените се вдигат от началото на юни, но до
средата на юли остават поносими.
За 600 лв. за 5 нощувки може да отседнете в 4-звезден хотел на Златни пясъци. Ако
резервирате до края на май, ще ви направят отстъпка 30 процента от цената. В разгара
на лятото - в средата на юли и август, за същите условия трябва да платите поне със
100 лв. отгоре. Любопитен факт е, че и тогава важи 30-процентната отстъпка при ранна
резервация, докато за море в края на май свалят едва 15 процента.
В Обзор промоциите са до 3 юли, когато може да запазите стая за 25 лв. В топсезона
пригответе 46 лв. Недостатък е, че в цената влиза единствено нощувка без закуска,
обяд, вечеря или безплатно кафе. Сред апетитните предложения е и стая за двама за
30 лв. над пристанището в Созопол.
Освен, че изгледът от терасата спира дъха, помещението разполага с всички удобства
– хладилник, телевизор, климатик, безжичен интернет, самостоятелен санитарен възел,
рекламират собствeниците.
И тази година масово хотелите предлагат безплатен престой за деца до 12 години. За
допълнително легло на възрастен в двойна стая пък трябва да платите 30 процента от
редовната цена на човек.
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