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Учебен хотел „П      АНОРАМА      ”   *

      Разположен  е  в живописната местност  на  кв.  Радичевец,
недалеч  от  центъра  на  града. Базата  работи  целогодишно.
Капацитетът е  59 легла в реновирани стаи /в т.ч. 2 двойни стаи
лукс  и 3 спални/,  и 71 легла в нереновирани стаи /с  по 3 и 4
легла/. Всички разполагат със собствен санитарен възел и топла
вода.  Голяма  част  от  стаите са  оборудвани  с  климатик  и
телевизор.  На  разположение  на  гостите  е  охраняем  платен
паркинг. 

     Хотел  „Панорама” е  ориентиран  предимно  в
сегмента  на  училищния  и  младежкия  туризъм.
Подходящ  е  за  домакинство  на  организирани
ученически, спортни и културни мероприятия. 

 Базата е предпочитана от командировани служители,
работни  групи,  туристи  и  др.  Гости на  хотела  са  и
участници  в частни  мероприятия,  тържества и
фестивали. 

   Освен с легловата си база,  Хотел „Панорама” разполага с
физкултурен салон, подходящ за спортна и танцова подготовка.
На  разположение  е  и  добре  организиран  учебен  ресторант,
който може да се ползва след предварителна заявка.
     Хотелът  предлага  добри  условия  и  за  провеждане  на
семинари и обучения до 40 човека.
     Отбелязваме и факта, че ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово се е
доказал  в организирането и изпълнението на висококачествени
кетъринг услуги на територията на цялата област.  

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
/ в сила от 01.11.2015г. /

Цена на база ОВ * Единична стая Двойна стая Тройна стая Четворна стая

Лукс 25,00 40 лв.
   цена за 1 легло – 20 лв.           

Стандарт 20,00 30 лв.
цена за 1 легло – 15 лв.

45 лв.
цена за 1 легло – 15 лв.

Нереновирана 15,00 24 лв.
цена за 1 легло – 12 лв.

36 лв.
цена за 1 легло – 12 лв.

48 лв.
цена за 1 легло – 12 лв.

Цената е за 1 нощувка ОВ, в лева, с включени ДДС 9% и туристически данък
При  настаняване на  ученически   групи –  на  15 гости 1  човек  ползва
безплатна нощувка. Охраняем паркинг – 3лв. за денонощие.
Престоят на деца до 4 год. е  безплатен,  от 4 до 12 год.-
заплащат 50% от цената за възрастни.
При повече от 3 нощ., цената на 1 нощ. е с 1 лв. отстъпка на човек.
За Туроператори – 15% отстъпка от нощувките.. 

За резервации:
066/80 10 77
0879 410 292
0879 410 309
panorama_gabrovo&mail .bg
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