
Туристически учебен център ,,Момина Крепост“ – 

Местност Ксилифор 

 

Гостите могат да бъдат настанени на база: 

● полупансион /нощувка, вечеря и закуска/: 

– в стаи с 2, 3 и 4 легла – 36.00 лв.; 

 

Пакетната цена е на човек и включва нощувка, вечеря, закуска, 9% ДДС и застраховка. 

 

Необходимо е писмено да резервират /на посочената по-долу ел. поща/ и уточнят 

желания вид настаняване и телефони за обратна връзка. Резервацията се приема за 

валидна след преведен депозит в размер на 30% до 15.03.2021 г. от дължимата сума по 

сметката на  

 

“Турист” ЕООД в УниКредит Булбанк  

клон Велико Търново 

IBAN: BG25UNCR96601084965212,  

BIC: UNCRBGSF . 

Доплащането ще се извърши на място при пристигането на гостите в Туристически учебен 

център „Момина крепост“ 

 

 

 



Молим, с превеждането на депозита клиентите да ни изпращат на посочените 

координати данни за фактура, а именно: 

 

- ако данните са за физическо лице – трите имена, адрес и ЕГН; 

- ако данните са за предприятие, съответно: фирма, адрес, ЕИК и МОЛ 

- За контакти :  тел./ факс 062/ 63 58 23 

 

GSM: 0896697832 – Силвия Димитрова; GSM: 0896757049 – Жулиета Симеонова;  

 

e-mail: trapezitca_1902@abv.bg 

web-site: www.trapezitca1902.com 

web-site: www.momina-krepost.com 

 

 

 

 

Къща за гости Сталболов Велико Търново 

                                  

 

Настаняване с безплатни бонуси: 

- безплатен паркинг в гараж на 5 метра от входа на къщата 

- безплатно сутрешно кафе с невероятна гледка от терасите 

- безплатни ежедневници и карта на град 

- Безплатен безжичен интернет 

- Безплатно велосипеди 

 

http://www.momina-krepost.com/


 

ВИД ПОМЕЩЕНИЕ  

 

ЕДНА 

НОЩУВКА  

 

ДВЕ 

НОЩУВКИ  
ДВОЙНА СТАЯ 50 лв. за двама  95лв. за двама 

СТУДИО 60 лв. за двама 115 лв. за двама 

СТУДИО за трима 70 лв. За трима 135 лв. За трима 

АПАРТАМЕНТ – две спални и дневна кухня, два 

санитарни възела 

110 лв. за 

четирима 

100 лв. за 

четирима 

АПАРТАМЕНТ – три спални и дневна за шест 

човека 

150 лв. за 

шестима  

140 лв. за 

шестима 

Единична  СТАЯ 40 лв. за един 

гост 

70 лв. за един 

гост 

ДЕТЕ  от 3 до 6 г безплатно безплатно 

 

Цените са в лева за помещение, при настаняване на редовни легла и включват  

нощувки, туристически данък, 9 % ДДС. 

 

Къща за гости Стамболов Велико Търново 
 Тел: 0878 270 551; 062650082 

hotelstambolov@gmail.com 
www.hotel-stambolov.com 

 


