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РЕСТАРТИРАЙ ЛЯТО 2020 С КООП

На море, на планина или в града хотелите „КООП - Вашето място 
за почивка“  те очакват заедно със семейството или приятелите с 
потънали в зеленина паркове, релаксиращи предложения, кулинарни 
изкушения и незабравими приключения!
Централният кооперативен съюз е собственик на 7 хотелски комплекса, 
6 самостоятелни къщи за гости, както и на балнеокомплекс в град Банкя. 

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ
КООП ХОЛИДЕЙС



НА МОРЕ

ХОТЕЛ „КООП-КИТЕН“, 
гр. Китен

Хотел „KOOП-Китен“ е 
разположен на 100 м. от 
южния плаж на гр. Китен. 
Комплексът се състои от 
4 корпуса и е заобиколен 
от живописен парк с 
разнообразни и уникални 
растителни видове. 
Съчетанието от невероятно 
разположение с изглед 
към залива на Черно море, 
уют и възможности за 
развлечения правят хотела 
чудесно място за почивка със семейство и приятели.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Настаняване в двойна стая 2+1 легла
• 5 нощувки със закуски
• Открит басейн с чадъри и шезлонги
• Паркинг

Цените са валидни за резервации направени 
до 15 юли 2020 за престой в периода до 31 август 2020

www.coopkiten.bg

ХОТЕЛ „МЕЛСА КООП“, 
гр. Несебър

Хотел „Мелса КООП“ се 
намира в непосредствена 
близост до провлака, 
свързващ стария и новия 
град Несебър, на 100 м. от 
плажната ивица. Комплексът 
предлага възможност 
както за морски, така и 
за конгресен туризъм. 
Прекрасната историческа 
атмосфера на Стария град 
Несебър е предпоставка за 
незабравима почивка.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Настаняване в двойна стая 2+1 легла
• 5 нощувки със закуски
• Открит басейн с чадъри  и шезлонги

Цените са валидни за резервации направени 
до 15 юли 2020 за престой в периода до 31 август 2020

www.melsacoop.bg

370370 лв.
двама възрастни 
+ 1 дете до 14 г.

Пакетите включват ДДС, туристически данък и застраховка

520520 лв.
двама възрастни 
+ 1 дете до 14 г.

за 6 дни

за 6 дни



НА МОРЕ НА ПЛАНИНА

КЪЩА ЗА ГОСТИ  
„КООП ДОБРИНИЩЕ“, 
гр. Добринище

Разположени между склоновете на 
легендарната Пирин планина, къщи „КООП 
Добринище“ са невероятно място за 
почивка през цялата година. Красивата 
природа, умереният климат на Добринище, 
лечебни минерални извори, исторически 
забележителности и атрактивни туристически 
пътеки са чудесен избор за селски и еко 
туризъм.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• 3 нощувки  
    в самостоятелна 
    къща 2+2 легла
• Всекидневна  
   с камина, 2 спални
• Веранда с шезлонги, 
   WIFI, паркинг

ХОТЕЛ „РЕКЛАКС КООП“, 
с. Вонеща вода, общ. Велико Търново

Пакетите включват ДДС, туристически данък и застраховка

лв.

294294 лв.
двама възрастни 
+ 1 дете до 14 г.

ХОТЕЛ “КООП РОЖЕН” 
м. Роженски поляни, обл. Смолян

Разположен в Средните Родопи, в една от най-
красивите местности - Роженски поляни. На 6 км 
от планински курорт Пампорово. За любителите 
на планинските приключения, хотел "КООП Рожен" 
предлага разходки по изготвени туристически 
маршрути с високопланински пътеки, между гори и 
ливади. 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Настаняване в двойна стая 2+1 легла
• 3 нощувки със закуски и вечери
• Закрит басейн, парна баня, сауна
• 10% отстъпка от предлаганите масажи  
   и процедури в релакс зоната

 
за 4 дни

250250 лв.
самостоятелна 
къща за 4 човека

за 4 дни

170170 лв.
двама възрастни 
+ 1 дете до 14 г.

www.coopdobrinishte.bg

www.relaxcoop.bg 

Хотелът предлага различни 
възможности за развлечения 
като спортен риболов и наем на 
велосипеди. Местността около 
хотела е подходяща за семейни 
разходки и пикници сред 
златните гори на Стара планина.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Настаняване в двойна стая 
    2+1легла
• 2 нощувки със закуски  
    и 1 вечеря
• Закрит басейн, парна 
   баня, сауна
• Риболов със собствени 
    принадлежности
• Наем на велосипед за  
   4 часа по време на престоя
• Паркинг за 3 дни

www.cooprojen.bg



В ГРАДА

БАЛНЕОКОМПЛЕКС „ЗДРАВЕ“,
гр. Банкя

ХОТЕЛ „ИНТЕЛКООП“,  
гр. Пловдив 
Хотел “ИнтелКООП” се намира в един от 
най-тихите и спокойни квартали на Пловдив 
- „Кючук Париж”, 
в южна посока от 
централна гара и 
автогара „Родопи”. 
Комплексът предлага 
добри условия за 
почивка и бизнес 
– конференции, 
семинари и 
професионално 
обучение на кадри в различни сфери. 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• 2 нощувки със закуски
• Паркинг
• Wi Fi

ХОТЕЛ „КООП“, 
гр. София

Четири звездният хотел „КООП“ в столицата 
представлява изящна сграда в стила на 
Стара София. Намира се в идеалния 
център на столицата, в непосредствена 
близост до множество забележителности 
- архитектурни и културно-исторически 
паметници, административни сгради и 
заведения, което прави хотела уникално 
място за бизнес и семейни пътувания, отдих 
и конгресен туризъм.

Пакетите включват ДДС, туристически данък и застраховка

212.212.5050
лв.

на човек

Кооперативната 
Специализирана болница 
за рехабилитация 
“Здраве” е разположена 
в гр. Банкя на 20 км. от 
столицата. 
Спокойствие, тишина, 
чист въздух и лечебна 
минерална вода.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• 5 нощувки със  
   закуска, обяд, вечеря
• Първичен медицински преглед
• 3 физиотерапевтични процедури  
   дневно

www.intelcoop.bg

www.coophotel.bg

www.intelcoop.bg 

280280 лв.
двама възрастни 
+ 1 дете до 14 г.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• 2 нощувки със 
   закуски и вечери  
   в стек зала – “Велики градове”, 
• Паркинг
• Wi Fi

100100 лв.
двама възрастни 

за 3 дни

за 6 дни

за 3 дни


