
 
 

 

Ученически групи и зелени 
училища в Тринити Резидънс 

Банско 
 

Условията по настоящата оферта са валидни за периода 
01.03.2021 - 20.12.2021, минимум 15 стаи 

 

Настоящата оферта презентира условията за настаняване на ученически 
групи /деца и ръководители/ в Тринити Резидънс Банско през летните 
месеци. Хотелът разполага с общо 58 стаи с общ леглови капацитет 170 легла. 
Тринити Резидънс се намира в центъра на Стария град на Банско. Само на 5 
минути пешеходно разстояние от центъра на града и на 15 мин от 
кабинковия лифт на Банско. 
Хотелът разполага с двойни стаи, двойни стаи с балкон и фамилни стаи. 
Стаите са големи, оборудвани с всички удобства за клиентите си. На 

 

Тринити Резидънс Банско ⭐⭐⭐⭐ 
📌гр. Банско, ул. Симеон Молеров, 5 

☎ +359 883 27 27 21  📧 trinity@trinity-bansko.bg 
🌎 trinity-bansko.bg 
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https://trinity-bansko.bg/stai/dvojna-staja/
https://trinity-bansko.bg/stai/dvojna-staja-s-balkon/
https://trinity-bansko.bg/stai/familna-staja/


 
 

 
 
територията на комплекса се намират 2 ресторанта – Основен ресторант, в 
който се сервират храненията на бюфет и А-ла-карт ресторант.  
Уелнес центъра предлага парна баня и финландска сауна, отопляем 
целогодишен басейн с размери 12 х 16 м. 

Ценови условия 
 
Цена на дете в двойна стая, с включени закуска и вечеря - 28.00 лв. 
Цена на възрастен в двойна стая, с включени закуска и вечеря - 44.00 лв. 
 
Цена на дете в двойна стая, с включени закуска, обяд и вечеря - 32.00 лв. 
Цена на възрастен в двойна стая, с включени закуска, обяд и вечеря - 52.00 
лв. 
 
На всеки 15 настанени деца, 1 безплатен. 
Хотелът разполага с безплатен паркинг за автобуси. 
Настаняването се извършва в двойни стаи по 3 деца в стаята /всички двойни 
стаи разполагат с удобен разтегателен диван/. 
 

Безплатни услуги 
 
Включени в цената допълнителни услуги: 
★ Нощувка със закуска, обяд и вечеря на блок маса или тристепенно 

меню /според изискванията на клиента/ с вкл. минерална вода 
★ ползване на целогодишен закрит отопляем басейн, с размери 16 х 12 м., 

с температура 28 - 30 ℃ 
★ детски отопляем басейн, с температура 34 - 36 ℃ 
★ джакузи и хидромасажна вана 
★ парна баня и сауна 
★ интернет на територията на целия комплекс 
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https://trinity-bansko.bg/uslugi/osnoven-restorant/
https://trinity-bansko.bg/uslugi/sauna/
https://trinity-bansko.bg/uslugi/zakrit-basejn/
https://trinity-bansko.bg/uslugi/zakrit-basejn/


 
 

 
 

Изхранване 
 
Изхранванията - закуска, обяд и вечеря, се извършват на блок маса, в 
основния ресторант на хотела. През летния сезон се използва и втория 
ресторант, който е с лятна градина. 
Изхранването и менюто е изцяло съобразено с с изискванията на Наредба 
№9 от 16/09/2001 година на МЗХ за специфичните изисквания към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и 
училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия 
за деца и ученици. 
 

Условия за плащане и анулиране 
 
Заплащане на 30% депозит по резервацията при предварителна 
информация за сформиране на групата, не по-късно от 14 дни преди 
пристигане.  
Доплащане по резервацията в брой или с кредитна/дебитна карта при 
настаняване или до 3 дни преди пристигане по банков път. 
При анулиране на резервацията до 3 дни преди настаняване или при 
неявяване, депозитът от 30% се задържа като неустойка. Правилото не важи 
при форсмажорни обстоятелства, като при възникването на такива, депозита 
се възстановява. 

Контакти 
 
Рецепция 
 
✆ +359 883 27 27 21 
📧 trinity@trinity-bansko.bg 
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Управител 
Катя Филипова 
 
✆ +359 883 27 37 70 
📧 manager@trinity-bansko.bg 
 
Маркетинг Отдел 
Тодор Петков 
 
✆ +359 899 210 183 
📧 marketing@premiumhotels.bg  
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