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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 

СЕМИНАР НА НОТАРИАЛНА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 19 НОЕМВРИ 2022г. ,ВЕЛИНГРАД, ХОТЕЛ САНТЕ 

https://spahotelsante.com/ 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 31/10/2022 – след тази дата хотелското настаняване ще бъде при наличие на свободни 

стаи 

Моля да изпратите обратно попълнената регистрационна карта на имейли: chamber@notarу-chamber.bg, 

sales@spahotelsante.com Телефон за контакт с хотел Санте: +359 886 901 798  

 

 
 
Брой нощувки:  Брой стаи:   

 

  Период 

 Единична стая Делукс  

 223 лева - със закуска 

 240 лева - със закуска и вечеря  

  

 Двойна стая Делукс   

 

Фирма:  

Имена на участниците :  

Данни за издаване на 

фактура: 

 

e-mail за изпращане на 

фактурата 

 

Тел. за контакти  

 
 

Настаняване в хотел САНТЕ в периода от      ………/11/20222 - до:    ………/11/2022 

https://spahotelsante.com/
mailto:chamber@notarу-chamber.bg
mailto:sales@spahotelsante.com
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297 лева - със закуска 

 320 лева - със закуска и вечеря  

    

Празнична официална вечеря на 19/11/2022 г.- 110.00 лв./на човек ( 4-степенно сет меню с включен отворен 
бар с напитки) 
 
Стандартно меню:           бр.  Вегетарианско меню:           бр.        Рибно меню:          бр. 
 
Менюта: 
 

Вегетарианско меню 

Салата с печени чушки и патладжан с копър и чесън, домати и краставици, мариновано краве сирене с трюфел и 
зехтин , маслини Таджаска 

Пълнени канелони със сушени плодове, спанак и горчица, Фалафел и доматен сос 

Ризото с манатарки и зеленчуци 

Бисквитена торта с крем маскарпоне и шоколад 

Стандартно меню 

Салата с печени чушки и патладжан с копър и чесън, домати и краставици, мариновано краве сирене с трюфел и 
зехтин , маслини Таджаска 

Цигара бюрек с домати конкасе, кюфтенца и сос BBQ 

Печен свински врат поднесен с намачкани картофи, аспержи, броколи и спагети от моркови и тиквички с пeпър 
сос 
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Бисквитена торта с крем маскарпоне и шоколад 

Рибно меню 

Салата с печени чушки и патладжан с копър и чесън, домати и краставици, мариновано краве сирене с трюфел и 
зехтин , маслини Таджаска 

Комбинация от октопод с терияки сос, калмари със сос Тартар и скарида темпура  

Задушена Пъстърва на фурна с лимон и каперси, сухо доматено пюре, песто айоли, поднесена със соте от 
спанак и царевица на кочан 

Бисквитена торта с крем маскарпоне и шоколад 
 
 
*Моля да отбележите, ако имате хранителни алергии или определени изисквания: 
 

 
Депозити и плащане: 
 

50% депозитно плащане при потвърждение на резервацията от хотела 

50% финално плащане До 7 дни преди настаняване  

 
Плащането трябва да бъде за заявеното настаняване, изхранване и потвърдените допълнителни услуги.  
 
Анулации и промени: 

         
 

 
 
 

 
Моля, заплатете стойността на заявените нощувки по следните банкови детайли: 
 

Банка: Уникредит Булбанк  
Дружество МЕГАВЕЛ ООД  
Сметка BG24UNCR70001524998039  

  
Условия за резервации и плащане 

За да се гарантира вашата резервация е необходимо да заплатите цялата сума до 3 дни след потвърждение на 
резервацията от хотела.  В случай, че плащането не бъде получено в този срок, хотелът има право да анулира 
резервацията Ви без предупреждение. Резервационните форми изпращайте на sales@spahotelsante.com и 
chamber@notary-chamber.bg 

 

От датата на депозитното плащане до датата на 
финалното 

50% неустойка  
от общата сума за настаняването 

От датата на финалното плащане до датата на 
настаняване или неявяване 

100% неустойка 
от общата сума за настаняването 
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