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ПОКАНА 
ПРАЗНИК  НА  ГЕОДЕЗИСТА 

 
ТЪРЖЕСТВЕНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 

30.03.2018 год. 
 

В ресторанта на „Парк хотел Санкт Петербург“ - гр. Пловдив 
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Основен ресторант  

 
 

Основният ресторант на Парк хотел Санкт Петербург е на две нива, уникален по своята 
форма и с капацитет 600 -700 места. Подвижният таван на ресторанта може да Ви осигури 
невероятна гледка към звездното небе. 

 
 

І. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ:  
 
 Парк хотел Санкт Петербург    
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Гранд Хотел Пловдив 
 

 
 

 
“Гранд Хотел Пловдив” е петзвезден хотел открит през 1977 г. от френската верига хотели 
“Новотел”. “Гранд Хотел Пловдив” е разположен на северния бряг на река Марица, в 
близост с Международния панаир, центъра на града и Стария град. За удобство на гостите 
и гражданите на Пловдив е изграден спортен център със закрити басейни за възрастни и 
деца, фитнесцентър, боулинг зала, Релакс комплекс с тонизиращи програми и терапии, 
парна баня и сауна. 
 www.grandhotelplovdiv.bg 
 

ІІ. ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ  - 30 март 2018 г. (петък) в ресторанта на Парк хотел Санкт Петербург    

 

 
Подробна информация за менюто и увеселителната програма може да намерите на сайта на 
АГФ www.agf.bg след 01.03.2018 г. 

http://www.grandhotelplovdiv.bg/
http://www.agf.bg/
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*предлага се и вегетарианско или диетично меню (моля заявете при записване) 
 

ІІI. ПАКЕТНИ ЦЕНИ   
 

 
  

*Паркингът в „Гранд Хотел Пловдив“ се заплаща допълнително:  
10.50 лв./автомобил/денонощие (с вкл. ДДС).  
 

 
Хотели за избор при настаняването: 

Цена на човек в ЕДИНИЧНА стая 
(САМОСТОЯТЕЛНО НАСТАНЯВАНЕ) 

„ПАРК ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ“ 
 

105 лв. (55+50) 
 

 „ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ“  
 

125 лв. (75+50) 
 

Хотели за избор при настаняването: Цена на човек в ДВОЙНА стая 

„ПАРК ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ“ 
 

100 лв. (50+50) 
 

„ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ“  
 

105 лв. (55+50) 
 

 
 
ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА ПАКЕТНИ В ЛЕВА НА ЧОВЕК И ВКЛЮЧВАТ: 

 1 нощувка в избрания хотел + закуска; 
 1 празнична Гала вечеря;  
 Шоу програма с DJ (начало 20:00 часа) и томбола с атрактивни награди; 
 Хотелска застраховка;  
 Туристически данък; 

 

 
*Предлага се за участниците, които са от Пловдив и/или не желаят да се настаняват в хотел. 

**Цената e крайна с включен 9 % ДДС, включително и на празничната вечеря. 
Фирмите могат да осчетоводят фактурите като данъчно признат разход. 

 
ІV. ЗАПЛАЩАНЕ 
 

1. Заплащането на пакетите се извършва: 
по банков път: по левова сметка на Асоциация на геодезическите фирми (АГФ): 
 

 Банка:     Уникредит Булбанк АД 

 IBAN:       BG37 UNCR 7527 1059 0153 13 

 BIC код:   UNCRBGSF 

 
*За юридически лица – издава се фактура за извършеното плащане.  
*За физически лица - цената е крайна. 

 
 
 
 

Празнична вечеря с програма, в ресторанта на 
„Парк хотел Санкт Петербург“ 

ВКЛЮЧВА: 

 Една празнична Гала вечеря; 
 Шоу програма (начало 20:00 часа); 

 
ПАКЕТНА ЦЕНА на човек - без 

настаняване: 
 

50 лв. 
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След плащане е необходимо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да заявите чрез e-mail: 
 
- данни на фирма (име, ЕИК, МОЛ, адрес по рег.) или за физическо лице (име, ЕГН); 
- избрания пакет – име на хотела, вида стая, брой нощувки, разпределение; 
- имена на хората, за които се закупуват пакетите; 
- сканирано копие от платежното нареждане; 

 
Необходимо е също да се свържете с нас на тел.: 02/8182553 и 0878787843 за да 
изберете и запазите желана маса за празничната вечеря, като посочите брой места. 
(Схемата на разположение на масите в ресторанта е приложена в допълнителен 
файл, който се актуализира ежедневно в сайта на АГФ). 
ВАЖНО! Масата се счита за запазена, ако в срок от 2 дни след резервацията сте 
направили плащане и сте изпратили платежното на имейл! Ако в посочения срок няма 
постъпило плащане, резервацията автоматично (програмно) се заличава!  
 
Местата в ресторанта са ситуирани по приложените схеми (за 1 и 2 ниво) и се 
резервират по реда на записване. По-ранното записване и плащане, ще гарантира 
по-голям избор за желана маса. 
 
2. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ 

 
Резервацията се извършва след заплащане  на:  
- 100% от общата сума в срок от 01 до 15 март 2018 г. 

Куверти / фактури ще получите на рецепция на хотелите при настаняване на 30 март.  
 

 
V. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ И ДИСКУСИИ 

Местоположение: конферентна зала „Пълдин“ - Парк хотел Санкт Петербург    

Дата на провеждане: 30/03/2018 (капацитет 250 човека)  
 

Програма: 

1. Регистриране на участниците по хотели 
  
13:00 - 14:00 

2. Свободно време 
 

14:00 - 15:30 

3. Провеждане на събрания, срещи и дискусии в Парк хотел Санкт Петербург 
10:00 – 15:00 
15:30 - 17:30 

4. Презентации – нови геодезически инструменти и технологии; 
 

17:30 - 18:30 

5. Свободно време 
 

18:30 - 19:30 

6. Въвод в ресторанта за празнична гала вечеря 
 

19:30 - 20:00 

7. Официална вечеря с водещ и увеселителна програма  
 

20:00 - 02:00 

 
*АГФ запазва правото си като организатор да прави промени по Програмата. 
 
*За допълнителна, актуална информация - следете интернет сайта на АГФ www.agf.bg 

http://www.agf.bg/

