ЗИМА - ПРОЛЕТ 2021

УЕЛНЕС ПАКЕТИ

С ВКЛЮЧЕНА ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ

ЕДНОДНЕВЕН ПАКЕТ
ОТ

89 ЛЕВА /ГОСТ

цената включва:
-1 НОЩУВКА
- ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ
- ДОСТЪП ДО УЕЛНЕС ЦЕНТЪР
- НАЕМ НА ВЕЛОСИПЕД
- паркинг

настаняване / тип стая

стандарт

супериор

делукс

суит

апартамент

- възрастен в двойна стая
- дете 2-12 години
- трети възрастен
- единично настаняване

89.00 лв
n/a
n/a
133.00 лв

94.00 лв
20.00 лв
84.оо лв
143.00 лв

109.00 лв
20.00 лв
84.оо лв
173.00 лв

150.00 лв
20.00 лв
45.оо лв
255.00 лв

160.00 лв
20.00 лв
45.оо лв
275.00 лв

ДВУДНЕВЕН ПАКЕТ
ОТ

173 ЛЕВА /ГОСТ

цената включва:
- 2 НОЩУВКи
- ЗАКУСКи И ВЕЧЕРи
- ДОСТЪП ДО УЕЛНЕС ЦЕНТЪР
- НАЕМ НА ВЕЛОСИПЕД
- паркинг

настаняване / тип стая

стандарт

супериор

делукс

суит

апартамент

- възрастен в двойна стая
- дете 2-12 години
- трети възрастен
- единично настаняване

173.00 лв
n/a
n/a
256.00 лв

183.00 лв
40.00 лв
168.оо лв
276.00 лв

213.00 лв
40.00 лв
168.оо лв
336.00 лв

285.00 лв
40.00 лв
90.оо лв
480.00 лв

310.00 лв
40.00 лв
90.оо лв
530.00 лв

ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ
ОТ

257 ЛЕВА /ГОСТ

цената включва:
- 3 НОЩУВКи
- ЗАКУСКи И ВЕЧЕРи
- ДОСТЪП ДО УЕЛНЕС ЦЕНТЪР
- НАЕМ НА ВЕЛОСИПЕД
- паркинг

настаняване / тип стая

стандарт

супериор

делукс

суит

апартамент

- възрастен в двойна стая
- дете 2-12 години
- трети възрастен
- единично настаняване

257.00 лв
n/a
n/a
379.00 лв

272.00 лв
60.00 лв
252.оо лв
409.00 лв

315.00 лв
60.00 лв
252.оо лв
495.00 лв

420.00 лв
60.00 лв
135.оо лв
675.00 лв

460.00 лв
60.00 лв
135.оо лв
745.00 лв

подХодящо за сезона
по препоръка от нашите терапевти

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
30 мин. / 35.00 лв.
Рефлексотерапията е точков масаж на биоактивни зони по
долната част на ходилата и дланите, за да се подобри
функцията на свързаните с тези точки вътрешни системи.
• облекчава болката
• премахва стреса и напрежението
• подобрява работата на имунната система

МЕДЕНА НАСЛАДА
60 мин. / 75.00 лв.
Цялостен масаж на тялото с мед, пчелно млечице и
натурално масло от сладък бадем, изпълнен със
специфични масажни техники.
• помага за освобождаване на токсините
• премахва мускулното напрежение и стреса
• подобрява кръвообращението

ВИНЕНА ТЕРАПИЯ
80 мин. / 70,00 лв.
Включва нежно ексфолиране на тялото с натурални пилинг
частици, отпускащ масаж на цялото тяло с етерични масла и
екстракт от грозде и лек успокояващ масаж на лицето
• превъзходен релаксиращ ефект
• отпуска мускулите
• хидратира кожата в дълбочина

ШОКОЛАДОВА ЕУФОРИЯ
60 мин. / 75.00лв.
Тонизиращ масаж на цялото тяло с крем от чист натурален
шоколад. Добре дошли в света на шоколадовото вълшебство
- истинско удоволствие за сетивата
• с доказан антистрес ефект
• подобрява настроението
• подобрява работоспособността

АРОМАТЕРАПИЯ „RAHIMA"
60 мин. / 70.00 лв.
Релаксиращ масаж на цяло тяло с екзотични аромати на
етерични масла от арган, червено лале и успокояващ
екстракт от син лотос.
• успокоява нервната система
• подобрява кръвообращението
• хидратира кожата в дълбочина

МЕНЮ ЗА ВЕЧЕРЯ
МОЛЯ КОМБИНИРАЙТЕ ПО ВАШ ВКУС

САЛАТИ

ОСНОВНИ ЯСТИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЦА

САЛАТА "ВЕРДЕ"
композиция от рукола, айсберг, моркови, краставици, чери
домати, слънчогледови семки и дресинг от чушки
трикольоре с мед и бял балсамов оцет

ЗАПЕЧЕН ПАТЛАДЖАН С ДОМАТИ И ТОФУ

ПИЛЕШКИ ХАПКИ "КОРНИ"
поднесени с пържени картофки, домати и краставици и
чесново-млечен дип

ТРАКИЙСКА САЛАТА
приготвена от български домати, прясно изпечена червена
капия с чесън и магданоз, катък, червен лук и маслини

РИЗОТО С ПИЛЕ, ТИКВИЧКИ И СКАМОРЦА
приготвено с италианско опушено сирене, ориз "Арборио",
масло и сирене "Пармиджано"
ПИЛЕШКИ "БАЛАНТИН"
ролирано пилешко филе със сушени плодове, кестени и
моркови, гарнирано с картофени рьощи

САЛАТА С ГРИЛОВАНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
приготвена с гриловани тиквички и патладжани, свежи
домати, червена капия и сирене

ПИЛЕШКО ФИЛЕ С ПАРМЕЗАНОВА КОРИЧКА
гарнирано с млечно-чеснов сос и печени картофи с билки

ГРЪЦКА САЛАТА
домати, краставици, чушки, сирене, маслини, риган и
червен лук

ХРУПКАВА БЯЛА РИБА
филе от бяла риба, панирано в пармезанова коричка,
сервирано с картофен гретен и млечен сос
ПИКАНТНИ ПЪРЖЕНИ КЮФТЕНЦА
приготвени от българско говеждо и свинско месо, пресни
люти чушлета и местни зелени мерудии, гарнирани с
пържени картофи и лютеница
СВИНСКО ФИЛЕ "СИЦИЛИАНА"
свински каренца с мариновани сушени домати, запечени
с моцарела, поднесени с пресни пържени картофи с
масло и песто "Дженовезе"
РАМСТЕК С ЛУК
гарниран с пухкаво картофено пюре

ПЪРЖЕНИ КЮФТЕНЦА
гарнирани с картофи по селски, лютеница и фингъри от
краставица
ПИЛЕШКИ ФЛЕЙКИ НА СКАРА
с картофено пюре, домати и краставици

ДЕСЕРТИ
ПЕЧЕНА ТИКВА С МЕД, ОРЕХИ И КАНЕЛА
ТОРТА "ШОКОЕКЛЕР"
фин италиански ванилов крем, еклери и глазура от
белгийски шоколад
ТОРТА "РАФАЕЛО"
вкусен кокосов крем и сметана, мус ванилия, бял
шоколад и кокосови стърготини
ТИРАМИСУ
приготвено по автентична италианска рецепта

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
ПОСОЧЕНИТЕ ПАКЕТНИ ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК И ВКЛЮЧВАТ:
• 1, 2 или 3 нощувки със закуска
• 1, 2 или 3 вечери на сет меню по избор
• Късно освобождаване на стаите до 13:00 ч.
БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ НА:
• Финландска и инфраред сауна, парна баня, джакузи, зона за релакс
• Фитнес център
• Велосипед за разходка - 1 час, в ден по избор
• Безжичен интернет на територията на комплекса
• Индивидуален сейф в стаята
• Паркинг

ИНФОРМАЦИЯ
РЕСТОРАНТ
• Работно време: 07:00 - 22:00 ч.
• Закуска от 07:00 до 10:00 ч.
• Вечеря от 18:00 до 22:00 ч.
• Вътрешен телефон Румсървиз: 1008
УЕЛНЕС ЦЕНТЪР
• Работно време: 08:00 - 20:00 ч.
• Уелнес център Ландмарк предоставя богат избор от масажи и
терапии. Моля, обърнете се към Уелнес рецепция за резервация и
информация за предоставяните услуги
• Вътрешен телефон Уелнес рецепция: 1006

ЧАСТИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С
УКАЗАНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ В КОМПЛЕКСА Е
ВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО

ДЕПОЗИТ И РЕЗЕРВАЦИИ
• Депозит в размер на 50% от стойността на резервации: 2 дни след
потвърждение
• Доплащане до 100% — при настаняване
• Офертата е валидна за настаняване в периода от 01.01.2021 год.
до 31.03.2021 год. включително
• Пакетната цена включва 9% ДДС, туристическа застраховка,
туристическа такса
• Сумите по депозитите са невъзвращаеми.
• При представяне на положителен PCR тест внесеният депозит може
да бъде прехвърлен за използване до края на 2021 година.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Благодарим Ви, че ни се доверихте и избрахте да бъдете наш гост!
Бихме искали да Ви информираме за някои промени, които
направихме, за да гарантираме Вашето спокойствие по време на
престоя Ви в хотела. Пълен списък с мерките, които предприехме
можете да намерите на нашия сайт:
https://landmarkhotel.bg/merki-za-bezopastnost/
За нас, екипът на Ландмарк Крийк Хотел, е удоволствие да Ви
посрещнем и да се погрижим за Вашия максимален комфорт и
спокойствие. Вашата сигурност и добро здраве са на първо място!
Разработихме и прилагаме подобрени стандарти за почистване за
всички отдели в комплекса. Действията ни са съобразени изцяло с
препоръките и указанията на здравните институции.
Ние ще се погрижим!
Ако почувствате здравословно неразположение, моля уведомете по
телефона служител от рецепция. Нашият персонал е обучен как да Ви
помогне!
В случай, че имате въпрос или нужда от допълнителна информация,
моля обърнете се към член на нашия екип. Ние с радост ще Ви окажем
пълно съдействие. Пожелаваме Ви приятен престой!

ул Свети Валентин 3
Гребна база Пловдив

sales@landmarkhotel.bg
0892202564

