
Общи условия за ползване на Къщи за гости "Крапец Холидей" 

 

1. Удоволствието да бъдем  Ваши домакини започва от резервацията на избраната от вас 

къща:  

- резервирана е онази къща, за която сте направили 50% предплата. 

Резервация за уикенда /от петък до неделя/ се прави най-много 3 дни преди това! 

Анулирането на резервация при нас е лесно и стандартно. Пишем го, защото се случва, но се 

надяваме да не се налага. Анулация за индивидуални туристи - 7 дни преди пристигане няма 

неустойка,  но след това със съжаление си задържаме предплатата. Анулация на група туристи- 

за всички къщи, ако е направена 15 дни преди пристигане не дължите неустойка, но ако срокът 

е пропуснат ще загубите предплатата,  а ние - удоволствието да ви посрещнем. 

2. Настаняването се извършва след 14 ч., а освобождаването до 12 ч., а при възможност 

бихте могли да освободите къщата и по-късно,  но това ще Ви струва 50% от цената за наемане 

на къщата на ден. Не бихме желали да Ви притесняваме, просто бъдете добри към следващите 

наши гости. Къщите се ползват само за определения брой гости и не е възможно да пребивават 

хора, които не са регистрирани или платили за своя престой. 

3. Обичаме домашни любимци, но те биват допускани в „Крапец Холидей“ само с 

индивидуална уговорка със собствениците ,  които се съобразяват и с другите гости на 

комплекса по същото време.  

4. Мислейки за Вашето и на децата Ви здраве,  ограничаваме тютюнопушенето, и то се 

извършва само извън помещенията на къщите за гости. Имаме прекрасни завивки, които ухаят 

много приятно и ще Ви предложат пълноценен и благоуханен сън.  

5. Гостите на къщи „Крапец Холидей“ имат само права:  

- имате право да слушате музика в разумния часови пояс и разумните децибели, като 

спазвате универсалното правило за следобедна дрямка и приказен нощен сън след 23.00 ч.  - 

заради Вашата сигурност , можете да ползвате само отоплителните уреди, с които са 

оборудвани къщите и Ви уверяваме, че няма да съжалявате; 

- имате право да ползвате къщите за пълноценен отдих и почивка, като изрично се 

въздържате от използване на пиротехнически средства,огнестрелни и хладни оръжия, 

неморални дейности, като проституция, хазарт и наркотици; 

- убедени сме, че както сте намерили кухнята в наетата от Вас къща, така и ще я оставите; 

Понеже собствеността е неприкосновена и правото на собственост е гарантирано от 

Конституцията, собствениците на „Крапец Холидей“  биха имали неудоволствието , но не биха 

се поколебали да прекъснат Вашата почивка, като Вие загубите предплатената сума, при 

непристойно поведение и незачитане на нормалните човешки норми/викане, трошене на 

предмети, заплашително поведение към други хора/, както и грижата на добър стопанин към 

предоставените от любезните домакини вещи.В случай на евентуални щети над имуществото в 

къщата на стойност над 50 лв, любезно, но непоколебимо ще Ви помолим да ги заплатите. 

6. Сигурността в „Крапец Холидей“ е важна и ние ви напомняме, че всички Ваши 

ценности и имущество са Ваша отговорност по време на престоя Ви при нас. Не забравяйте да 

затваряте прозорците и да заключвате вратите.  



Молим ви, да не оставяте без надзор децата си, както и вещите , за да имате 

незабравимо в положителен аспект изкарване.  

Къщи „Крапец Холидей“ не носят отговорност при травми и нараняване на гостите на 

къщите по време на техния престой.  

7. Готови сме на всички възможни мерки, за да направим нашите къщи –любимо място 

за Вас. Ако имате проблем, свързан с къщите, моля, обадете се на собственика! 

Ние ще се погрижим, да нямате грижи! 

 

Цени за настаняване в комплекс Крапец Холидей от 15-09-2016 до 15-06-2017 

Къща с една спалня (капацитет до 4 човека): 

- до 2 човека – 80 лева 

- за всеки допълнителен човек + 10 лв. 

Къща с две спални (капацитет до 6 човека): 

- до 4 човека – 100 лева 

- за всеки допълнителен човек + 10 лв. 

 

Цени за летния сезон 16-06-2017 до 14-09-2017: 

Къща с една спалня (капацитет до 4 човека): 

- до 2 човека – 100 лева 

- за всеки допълнителен човек + 10 лв. 

Къща с две спални (капацитет до 6 човека): 

- до 4 човека – 130 лева 

- за всеки допълнителен човек + 10 лв. 

Деца до 3 години се настаняват безплатно. 

Цените НЕ важат за официалните празници, Коледа и Нова Година. 

 

Екипът на къщи „Крапец Холидей“  

krapets_holiday@abv.bg 

krapets_holiday@krapets.bg 


