
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕТУВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОМ НА УЧЕНИТЕ 

„ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“ ЗА 2018 г.  

за членове на Съюза на учените в България и техните колеги от БАН и ВУЗ 
 

Уважаеми колеги, 

МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“ отново предоставя услугите си за почивка на членовете на 
СУБ и на техните колеги от БАН и ВУЗ. 

Очакваме да има достатъчно места за всички желаещи. 

Въпреки това Ви препоръчваме да направите своите заявки до 15 май 2018 г., тъй като 
записванията ще стават по реда на пристигането им до изчерпване на свободните места. 

Заявките за почивка следва да се депозират в офиса на СУБ – бул. „Мадрид“ № 39, ет. 2 или да 
се изпращат на e-mail: nacheva@usb-bg.org. Телефони за допълнителна информация:          
GSM: 0878 988 966 и 02 444 36 44. 

Заявилите кандидати ще получат потвърждение за резервацията и информация за сумата, която 
следва да платят – краен срок 16 юли 2018 г. 

Могат да се ползват периоди от 7 или 14 дни без прекъсване в датите. При наличие на свободни 
места ще се допускат и по-кратки срокове. 

Заявки за почивка след 16 юли 2018 г. ще се приемат и потвърждават в МДУ до изчерпване на 
свободните места. Информация можете да получите от г-жа Дияна Димитрова на e-mail: 
hotel@ihsvarna.com и  на GSM: 0885 988 208. 

Цена на човек на ден (с ДДС) 

 

Цените включват нощувка в реновирана/освежена стая, закуска на блок–маса и свободно 
ползване на закрития минерален басейн. 

Деца от 3 до 12 години заплащат 50% от цената за нощувка на нормално легло със закуска, 
т.е. 15.00 лева, когато ползват нормално или допълнително легло. Възрастен на 
допълнително легло заплаща 80% от цената на нормалното легло, т.е. 26.40 лева. 

Деца под 3 години ползват безплатно легло и закуска. 
 

НАСТАНЯВАНЕ 

Стаята се заема след 14.00 часа в деня на пристигане, записан във ваучера, и се освобождава до 

12.00 часа в деня на отпътуване. 

ХРАНА 

–  Закуската е включена в цената на картата за почивка. 
–     За обедите и вечерите се предлагат различии супи, салати, основни ястия (месни,   
       вегетариански, рибни), десерти, които почиващите избират от предложеното меню. 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ: 

Заплащането на картите става: 

1   В офиса на СУБ – София до 16 юли 2018 г.. 

2.  По банков път: Съюз на учените в България (СУБ): 

     ТБ „Д“ АД („Търговска банка Д“ АД) BG97DEMI92401000158246. 

Моля в основанието на плащане да посочите МДУ – ваучер! 

      3. С пощенски запис на името на  Иванка Георгиева Начева на адрес: 

          СУБ, бул. „Мадрид“ № 39, ет.2, София – 1505 до 16 юли 2018 г.. 

 

Период Легло в стая с  
2–3 легла със закуска 

Самостоятелна стая 
със закуска 

Допълн. легло със закуска 
дете 3–12 г. /възрастен 

 

04.05. до 15.06. 
Виж 

промоционалните 
пролетни цени 

Виж 
промоционалните 

пролетни цени 

Виж промоционалните 
пролетни цени 

 

 
07.07. –31.08. 

 
33 лв. 

 
44 лв. 

 
1 5 / 26 .4 0л в.   
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При отказ от вече платена карта: 

– в срок до 10 дни преди датата на смяната – сумата се възстановява в размер на 80%; 

– след този срок суми не се възстановяват, освен при представяне на документ за уважителни 
причини. 

Отказите се правят в писмена форма, като се прилагат издадените на летовника документи. 

Промени в датите на летуване за вече издадени карти могат да се искат до 10 дни преди 
началото на смяната и се правят, ако има възможност за това. 

В МДУ се заплащат допълнително следните услуги: 

а) Задължително: туристически данък на стойност, определена от Общината. 

б) По желание: обяд, вечеря, балнеопроцедури и др. 

Летуващи членове на СУБ, ползващи нощувки в комплекса извън МДУ, могат да се хранят в 
МДУ срещу представяне на членска карта при условията на гости на хотела. 


