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КОЛЕДЕН ПАКЕТ 
 

22-28.12.21 г. 

   

      ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК И ВКЛЮЧВАТ: 

 Нощувки със закуски спрямо избраният пакет 
 Комплимент в стаята   
 Традиционна вечеря за Бъдни вечер на 24.12.21 г. 
 Посрещане на Дядо Коледа на 25.12.2021 г.  
 Празнична Коледна вечеря на 25.12.2021 г.  
 Много музика 

     ПОЛУЧАВАТЕ ОЩЕ: 

 Ползване на Руска баня /сауна с трапезария и малък басейн/ 
     или   Римска баня /парна/ в Релакс центъра на хотела. 

 Високоскоростен WiFi интернет  
 Паркинг 
 Допускат се домашни любимци до 6кг 
 Ранно настаняване/късно освобождаване 
 Масажи в студията ни от 22 лв.  

     НАМАЛЕНИЯ: 

 Деца до 5 години  на допълнително легло  безплатно на база нощувка       

със закуска 

 Деца от 5 до 14 г. на допълнително – редовно легло: 35% отстъпка от 

пакетната цена за съответното помещение при двама пълноплащащи. 

 Възрастен на допълнително – редовно легло: 15% отстъпка от 
пакетната цена за съответното помещение при двама пълноплащащи.   
 

 

Настаняване 
 

Пакет 
2 нощувки 

Пакет 
3 нощувки 

Пакет 
 4 нощувки 

  
В двойна стая 

 
135 лв 170 лв 192 лв 

В суит 2 + 2 легла 
 

155 лв 200 лв 232 лв 

В единична стая 175 лв 230 лв 272 лв 
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Меню Бъдни вечер 
 

Салата  Зимна 
/картофи, моркови, броколи, кисели краставички, печен пипер, зелена 

салата, домат, маслина, брускета / 
Топло предястие 

Пълнен домат с див ориз и спанак 
Основно ястие 

Зелева сърма с булгур и праз лук   2бр 
Лозови сърмички с ориз , гъби и моркови  3бр 

Пълнени чушки с боб  1бр 
Питка с паричка 
Ябълков щрудел 

Минерална вода – 0.5 л. 
 
 

Меню Коледа 
 

Коледна салата 
/домат, краставица, печена пиперка, шунка, гъби,сирене, кашкавал, яйце, 

маслини/ 
Топло предястие „ Палачинка по Арбанашки” 

/пълнена палачинка с бешамел и пилешко филе, с надстройка от домат и 
кашкавал/ 

Основно ястие 
Свинска вратна пържола по „Коледарски”с гъбки, гарнирана с печен лук и 

картофено пюре с домашен чипс 
Питка 

                                                          Торта 
Минерална вода - 0.5 л. 

Аператив 50 мл. 
Чаша вино 
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