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НОВА ГОДИНА  2022 
 

28.12.21 г. – 03.01.22 г. 
 

Настаняване 
 

Пакет 
2 нощувки 

Пакет 
3 нощувки 

Пакет 
 4 нощувки 

  
В двойна стая 

 
270 лв 336 лв 405 лв 

В суит  2+2 легла 
 

290 лв 366 лв 445 лв 

В единична стая 310 лв 396 лв 485 лв 

 
ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК  И ВКЛЮЧВАТ: 
 

 

 Нощувки със закуски на блок маса на база избраният пакет 

 Вечери на блок маса/ без напитки/ 

 Празнична Новогодишна вечеря с музикално артистична програма 

 Фойерверк шоу в празничния час 

 Късна закуска на 01.01.2020 г. 
 

ПОЛУЧАВАТЕ ОЩЕ: 

 Ползване на Руска баня/сауна с трапезария и малък басейн/ 

     или Римска баня / парна / в Релакс центъра на хотела. 

 Паркинг 

 WiFi интернет  

 Ранно настаняване / късно освобождаване 

 Допускат се домашни любимци до 6кг 

 Масажи в студията ни от 22 лв. 

РАННОТО ПЛАНИРАНЕ  Е ГАРАНЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ИЗПЪЛНЕНИ ЖЕЛАНИЯ  
 

ОЧАКВАМЕ ВИ ! 
  

    * Деца от 0 до 5 години на несамастоятелно легло   безплатно настаняване със закуска. 
    * Настаняване на дете от 5 до 12 г на допълнително/редовно легло: 35% отстъпка от пакетната цена за 
съответното помещениие при  двама пълноплащащи. 
    * Настаняване на възрастен на допълнително/редовно легло : 10 % отстъпка от пакетната цена за  
съответното помещение при двама пълноплащащи. 
 
    Куверти: 

- Блок маса вечеря за дете  до 5 г. – 20.00 лв./ден 
- Новогодишен куверт дете до 5 г. – 65.00 лв. 

http://www.parkhoteldryanovo.com/
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Празнично меню Нова Година  
 

Новогодишен ордьовър 
/ домат в/у канапе от свежи салати  , краставица пълнена с пастет от сирене, хайвер от патладжан ,катък с 

печени чушки, снежанка, кьопоолу, руска салата, пушено свинско филе, кашкавал, яйце, брускета / 
 

Топло предястие „Палачинка по Арбанашки“ 
/палачинка с пълнеж от пилешко филе, бешамел с надстройка домат и кашкавал/ 

 
Основно ястие 

/стекчета от крехко свинско бон филе, с императорски сос, пълнена печурка със сушен домати и пушено сирене,   
гарнирани с див ориз и картофено пюре с домашен чипс / 

 

Следястие 
/ плата със сухи колбаси асорти / 

 
Питка 

Баница с късмети 
Ядки асорти 

Десерти 
/плодове асорти,  торта/ 

 
Пакет напитки 

Вода  500 мл. 
Безалкохолна напитка 250 мл. 

Отлежала ракия 50 мл. 
Вино бяло и червено 350 мл. 

Шампанско 175 мл. 
 
 

 

 
 


