
Информация относно ХХ-та Национална  конференция „Дни на  Българската ортопедия и 

травматология” която  ще проведе от 25-27.09.2014 г.  – Трявна, хотел „Калина палас”**** 

 

- Такса индивидуално участие на лекари – членове на БОТА        –100 лв.  

- Такса индивидуално участие на лекари – не членове на БОТА  – 150 лв.  

- Такса индивидуално участие на лекари от отнесени към ортопедията и травматологията 

специалности…………………………………………………….        -   100 лв.  

- Такса придружител ………………………………………………     -    80 лв. 

- Специализанти и пенсионери……………………. – освободени от такса за научната програма 

/Таксата индивидуално участие включва: участие във всички сесии на Конференцията, коктейл-

Добре дошли на 25.09, организираните обяд и вечеря на 26.09,получаване на сертификат за участие/ 
- Настаняване: 

- Цена за нощувка – В/В х-л “КАЛИНА ПАЛАС”- единична стая –    70 лв. 

      - двойна стая     -  100 лв.  

     - студио              -   130 лв. 

       - апартамент     -   150 лв.- легло тип спалня 

- Цена за нощувка – В/В х-л “Лазаров”  - единична стая –    70 лв. 

        - двойна стая     -  100 лв. 

- Цена за нощувка – В/В х-л “ПАНОРАМА”    - единична стая   -   35 лв. 

             - двойна стая            -   50 лв.  

              - апартамент           -   70 лв.- легло тип спалня 

-  Цена за нощувка – В/В к-с “БРЪШЛЯН”        - апарт. едностаен       -  60 лв. – легло тип спалня 

               -  апарт. двустаент      -   80 лв. – легло тип спалня 

     

- Цена за нощувка – В/В х-л “СЕЗОНИ”   - единична стая       -   45 лв. 

       - двойна стая                    -   60 лв. 

 
- Цена за нощувка –  х-л “ТРЯВНА”    - единична стая             -  40 лв. 

       - двойна стая                      -   60 лв  

      - апартамент                          -   80 лв. . – легло тип спалня 

- Цена за нощувка – В/В х-л “ РАЛИЦА” - единична стая                         -   45 лв.   

    - двойна стая                       -   80 лв. 

- Хранене: 

 - Коктейл от организаторите за всички участници 25.09 

 - Организиран обяд  в р-т Калина палас – 26.05 

- Организирана вечеря в р-т Калина палас  - 26.05. 

 За да създадем по-добри и приятни условия за  вечерята е необходимо на 26.09 да направите 

предварителна резервация на местата си при управителя на ресторанта. 
При желание за участие в конференцията, моля да  ни изпратите по е-мейла: 

- Заявка за участие: трите имена,градът от който идвате, необходимите нощувки – хотел, 

дати, вид стаи и легла.  

- След  получаване на потвърждение за Вашето участие и исканите резервации от 

организаторите, моля  в срок до 10.09.2014 г.да преведете съответната сума по  Банкова сметка.  

   ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД 

   Юробанк И ЕФ ДЖИ АД  

   BG22 BPBI 7923 1071 1949 01,        BIC: BPBIBGSF 

- При не преведена  в срок сума, резервацията се анулира. 

- При анулаци  за нощувка и хранене, направени до 7 дни от датата на първата услуга, 

преведените суми се възстановяват. При анулиране на услугите в срок по-малък от 7 дни от датата на 

първата услуга, се удържа неустойка в размер на първата услуга: 

След превода на сумата за  потвърдените нощувкии други услуги, моля да изпратите данни за 

издаване на фактура и адрес с пощенски код за изпращането на оригиналната фактура.. 

За допълнителна информация и резервации: 

ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД 

тел / факс 064 833 288, моб. 0888 882 905 

e-mail : orbitapl@yahoo.com, www.orbitabgpleven.com 

www.orbitabgpleven.com 

Иван Зюмбилски 
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