
Пролетен турнир по информатика, 12.06 – 14.06. 2015 година 

Ямбол 
 

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ – 12.06 и 13.06.2015 година (при желание може да се направи резервация и за 14.06) 

 
Резервациите се правят директно в хотелите от ръководителите на отбори 

 

За желаещите са осигурени  обяд и вечеря в ресторанта на хотел „Тунджа“, както следва: 

12.06.2015 (петък) – вечеря 

13.06.2015 (събота) – обяд и вечеря 

14.06.2015 (неделя) – обяд. 

Цената на обяда е 7 лв., а на вечерята – 8 лв. 

Впишете желанията си за хранене на учениците в заявката. 

Бележка: В „Тунджа“ могат да заявят хранене и групи, които са настанени в други хотели. 

 Хотел Условия Цена Брой 

места 

За резервации Крайна дата за 

резервация 

1 Тунджа 

 

стая с четири легла 

стая с две легла 

стая с едно легло 

 

нощувка + закуска = 20 лв./легло  

нощувка + закуска = 25 лв./легло  

нощувка + закуска = 40 лв./легло  

 

до 100 

046/624433 

046/662771 

05 юни 2015 г. 

2 Диана 

Палас 

 

стая с две отделни  легла 

стая с две легла (спалня) 

 

нощувка + закуска = 75 лв. /стая 

нощувка + закуска = 75 лв. /стая до 35 

046/664807 

 

05 юни 2015 г. 

3 България 
(няма 

включена 

закуска) 

стая с две легла 

 

 

нощувка = 20 лв./легло 

 до 12 

046/663935 05 юни 2015 г. 

4 Кабиле 

 

стая с две легла 

 

единична стая 

нощувка + закуска = 26 лв. /легло 

 

нощувка + закуска = 34 лв. 

до 25 

046/680000 05 юни 2015 г. 

5 Ривърсайт Стая с две легла нощувка+закуска = 79 лв./стая 

До 12 

046/661730 

046/661731 

046/661732 

05 юни 2015 г. 



Освен изброените по-горе хотели, които се намират близо до МГ „Атанас Радев“, Ямбол предлага и следните други хотели и 

общежития: 

 

ХОТЕЛ ТЕЛЕФОН ЗАБЕЛЕЖКА 

Боровец 046/66-33-57  

Капри 046/66-95-25  

Татара 046/66-39-78  

Меркурий 046/66-42-92  

Амадеус 0899804779  

Визаж 087 884 9900  

Екатерина 046/68-55-70 мотел /3 км/ 

Ямболен 0888330996 на Бакаджика /15 км/ 

Ученическо общежитие 0894449521  

Студентско общежитие 046/66-94-50; 51  

 

 

 

 


