
 

                                  

 

 
ОФЕРТА 

ЗА НОВА ГОДИНА-2023г. 

 (29.12.2022г.- 03.01.2023г. ) 
 

 

• Пакет 3 нощувки на база All incl. на човек в Дв. стая-515.00 лева. 

• Пакет 3 нощувки на база All incl. на човек за Ед. стая- 575.00 лева. 

 

 

• Пакет 4 нощувки на база All incl. на човек в Дв. стая-635.00 лева. 

• Пакет 4 нощувки на база All incl. на човек за Ед. стая- 715.00 лева. 

 

 

• Дете от 2г. до 7,99г., настанено с двама възрастни на допълнително легло- 

безплатно.` 

• Второ дете 2- 7,99г. на допълнително легло заплаща 50% от цената за 

възрастен. 

• Дете от 2-12,99г. на редовно легло заплаща 50% от цената за възрастен.  

• Дете от 8-12,99г., настанено с двама възрастни на допълнително легло 

заплаща 50% от цената за възрастен на редовно легло. 

• Един възрастен с две деца от 2 г.-12,99г. - всяко дете се таксува по 50%. 

• Възрастен на допълнително легло заплаща 80%. 

• Доплащане за Апартамент- 20.00 лева на ден/ на помещение. 

• За гостите на хотела се предоставя БЕЗПЛАТНО ползване на вътрешен 

басейн с топла  вода- 32-34 градуса и джакузи, сауна и парна баня в часовете 

от 10:00ч. до 12:00ч. и от 15:00ч. до 17:00ч., с предварителна резервация на 

рецепция. Безплатно ползване на фитнес и тенис на маса.  

• Безплатен паркинг пред хотела- паркингът разполага с 40 места. При 

неналичие на свободни места, хотелът не носи отговорност. 

 

 

Храни и напитки на 29,  30 Декември и на  01 и 02 Януари. 

Закуска:  на блок маса от 07:30ч. до 10:00ч. 

Междинно хранене : от 10:00ч. до 12:00ч. – плодове, сладки, чай, кафе, 

безалкохолни напитки, трапезна вода, сода. 

 



 

Обяд и вечеря : на  блок маса  

Обяд : от 12:00  до 14:00 часа  

• салати - 5 вида   

• студени предястия -2 вида 

• супи – 2 вида ( месна и безмесна) 

• скара, месно ястие, безмесни- 2 вида. 

• гарнитури –  2 вида 

• сосове – кетчуп, майонеза, горчица.  

• десерти – сухи сладки 

• плодове  

• кисело мляко 

Вечеря: от 18:30 до 21:00 часа  

• Същото като обедното- топли и студени ястия, салати, десерти, 

плодове. 

Следобедна закуска : от 16:00 до 17:00 часа.  

• Следобедно кафе, чай, безалкохолни напитки, трапезна вода, сода.  

• Сладки, плодове. 

Бар- Напитки от 10:00 до 22:00 часа. 

• Неограничено - местни безалкохолни напитки като кока кола, сода, 

тоник, фанта, трапезна вода, сокове от Посмикс, коктейли. 

• Неограничено -  местни алкохолни напитки като бира, вино, ракия, 

водка, джин, бренди, уиски, ликьори, мастика, мента, коктейли 

(напитките се сервират в чаши).  

Храни и напитки на 31.12.2022г.- закуска на блок маса от 07:30ч. до 

10:00ч., междинна закуска от 10:00ч. до 12:00ч., обяд на блок маса от 

12:00ч. до 14:00ч. Напитки към All inclusive програмата от 10:00ч. до 

18:00ч. Празнична вечеря от 20:00ч. до 02:00ч. Късна закуска на 

01.01.2023г. от 07:30ч. до 11:00ч. 

Празничната вечеря (31.12.2022) е по меню от 20:00ч. до 

02:00ч. По време на празничната вечеря  ще има оркестър и 

музикално- вариететна програма. В полунощ- фойерверки, чаша 

шампанско и традиционни хорà. Новогодишна томбола от 01:00ч. 


