4600 ВЕЛИНГРАД кв. Чепино, ул. Еделвайс 4; резервации: (035 GSM 0895 505180, 0895
505178; e-mail: kamenablc@abv.bg; www.kamena.bg

I.
1.
2.

3.

4.
5.

Резервация по програмите за рехабилитация на НОИ
Резервации по програмите за рехабилитация на НОИ се правят от 1-во до 5-то число
на месеца за следващият месец – напр. от 1-ви до 5-ти юли се резервират места за
м.август
Резервациите се правят на тел.: 0895 505 178 ; 0895 505 180;0890 440 120; от 08:30
до 16:30 часа , както и на e-mail: kamenablc@abv.bg; kamenareservation@abv.bg
.Необходимите данни за резервация са: трите имена на лицето , което ще ползва
програмата на НОИ, ЕГН ,адрес,телефон и e-mail за обратна връзка.
До 7 работни дни след приемане на резервацията,получавате на посочен от Вас e-mail
писмено потвърждение,след което лицето подготвя необходимите документи:
- Удостоверение от ТП на НОИ – 2 екз.;
- Медицинско направление;
- Медицинска документация /ЛАК, рентгенови снимки, изследвания,
епикризи – при наличие на такива/,
- лична карта.
За да потвърдите направената резервация е необходимо до 7 ( седем) дни преди
датата за настаняване , да преведете сумата от 30,00 лв,която представлява такса
резервация на легло.
В деня на настаняване правите следните доплащания:
o доплащане за храноден в размер на 18.00 лв./човек ,на ден –за 10 дни -180
лв.
o доплащане за тур. данък и застраховка , в размер от 1,19 лв./ден на човек11.90 лв

Сумата трябва да се преведе по Банкова сметка:

"Централна Кооперативна Банка" АД – гр. Пазарджик ; клон Велинград
Сметка в лева:
IBAN: BG69 CECB 9790 1014 7302 00
BIC: CECBBGSF
6.
7.

II.

В случай, че не бъде извършен банков превод,за такса резервацията същата ще се
счита за отменена.
Заплатената такса резервация не се възстановява

Настаняване и предлагани
рехабилитация на НОИ

услуги

по

програмите

1. На всеки одобрен за рехабилитация по програмите на НОИ се предоставят:

1

за

10 нощувки в двойни стаи със собствен санитарен възел или апартаменти
пълен храноден – закуска,обяд и вечеря
по 2 лекарски прегледа – при настаняване за назначаване на процедури и втори
преглед преди отпътуване
- по 4 бр. процедури на ден по утвърден от НОИ списък и след индивидуален
преглед и преценка на лекаря
2. Лекаря работи всеки ден от 08:00 до 14:00 часа.Моля,съобразете Вашето настаняване с
часовете за преглед !
3. Ползване на външен и вътрешен минерален басейн
-

III.
1.
2.
3.
4.
5.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ,КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ:

Ползване на халат - 5,00 лева еднократно ( всяка подмяна на халата се таксува !)
Шезлонг,стол – 3,00 лева на ден
Ползване на саунa – 5.00 лева /30 минути/
Ползване на парна баня – 5.00 лева/30 минути/
Самостоятелно ползване на стая – 150 лева за 10 нощувки

IV.

Доплащания за придружители на свободен прием:

1. Настаняване в двойна стая ( възможно настаняване на максимум 2-ма души):
 1 възрастен – 33,00 лева /вечер на база нощувка със закуска на блок маса и
ползване на Аква зона - външен и вътрешен минерален басейн, джакузи,фитнес зала.

1 Дете от 6-12 год. – 15,00 лева/вечер на база нощувка със закуска на блок
маса и ползване на Аква зона - външен и вътрешен минерален басейн, джакузи.
2. Настаняване в апартамент- спалня и хол с разтегателен диван ( възможно настаняване
на максимум 3-ма възрастни ,или 2 възрастни + 1 или 2 деца :
 1 възрастен, настанен на редовно легло – 33,00 лева /вечер на база нощувка със
закуска на блок маса и ползване на Аква зона - външен и вътрешен минерален
басейн, джакузи ,фитнес зала
 1 възрастен, настанен на разтегателен диван – 15,00 лева /вечер на база нощувка
със закуска на блок маса и ползване на Аква зона - външен и вътрешен минерален
басейн, сауна, парна баня, джакузи, релаксиращи топли легла, фитнес зала
 Дете от 6-12 год. настанено на разтегателен диван – 10,00 лева/вечер на база
нощувка със закуска на блок маса и ползване на Аква зона - външен и вътрешен
минерален басейн,, джакузи.
3. Наложително доплащане за обяд и вечеря – 22,00 лв./ден по меню на НОИ
4. Лекарски преглед за назначаване на процедури – 20,00 лв.
5. Процедури – по утвърден ценоразпис

Екипът на БЛЦ Камена ЕАД
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