
 

 

ОФЕРТА 

 
за настаняване на участници в Държавните отборни първенства до 10, 14 и 18 

г. за периода 01 – 06.09 2020. в Спортен комплекс „AquaLife“ – с. Кранево; 

 
 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ЗА НАСТАНЯВАНЕ: 

 

Хотел AquaLife Sport 3* и AquaLife Active 3*  на база Full Board 

 

40 лв. – деца до 13,99 години / при настанени двама или трима човека в стая / 

45 лв. - възрастен  / при настанени двама или трима човека в стая / 

55 лв. – възрастен при единично настаняване 

 

 

Хотел AquaLife 2* на база Full Board 

 

35 лв. – участници и деца до 13,99 години / при настанени двама или трима човека в стая / 

40 лв. - възрастен  / при настанени двама или трима човека в стая / 

50 лв. – възрастен при единично настаняване 

 

 

Забележка:  

• Цените за настаняване на база Full Board  включват закуска, обяд и вечеря на блок маса; 

• Цените са нетни и включват  ДДС и туристически данък; 

• Цената включва ползване на басейн за релакс, прилежащ към хотела; 

• Цената включва ползване на един чадър на стая на плажа на AquaLife; 

•       Възрастта на децата се изчислява към датата на пристигане в комплекс AquaLife; 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: 

 

Обяд – 10 лв. 

Вечеря – 10 лв. 

 

 

 Заявки за настаняване ще се приемат до 20.08.2020 година. 

 

За въпроси свързани с настаняването, и резервации : 

Спортен отдел комплекс „AquaLife“ 

Десислава Георгиева 

тел: +359 882 627 549 

e-mail: sport.aqualife@gmail.com 
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ЗА КОМПЛЕКСА 

 

 

 

 

AquaLife — е комплекс за спорт и активен отдих на международно ниво. От 2011 AquaLife 

посрещна повече от 10 000 спортисти от различни страни. Сложната инфраструктура има всичко 

необходимо, за лагери и състезания. Спортни съоръжения в комплекса имат международни сертификати и 

са предназначени за целогодишна експлоатация. 

AquaLife се намира в курортното селище Кранево, в Североизточна България, на 24 км от Варна 

и 42 км от Добрич. Селото се намира на брега на Черно море между двата най-големи български курорти: 

Златни пясъци и Албена. 

Общата площ на територията — 60 000 кв.м. 

 

 

                     
 

 
 


