великден
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ

2021

ПРАЗНИЧНИ ПАКЕТИ

С ВКЛЮЧЕН ДОСТЪП ДО УЕЛНЕС ЦЕНТЪР

ДВУДНЕВЕН ПАКЕТ
ОТ

126 ЛЕВА /ГОСТ

цената включва:
- 2 НОЩУВКи
- ЗАКУСКА
- 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

126.00 лв
n/a
n/a
189.00 лв

136.00 лв
00,00 ЛВ
64.оо лв
209.00 лв

156.00 лв
00.00 лв
64.оо лв
259.00 лв

216.00 лв
00.00 лв
25.оо лв
379.00 лв

246.00 лв
00.00 лв
25.оо лв
449.00 лв

ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ
ОТ

188 ЛЕВА /ГОСТ

цената включва:
- 3 НОЩУВКи
- ЗАКУСКа
- 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

188.00 лв
n/a
n/a
280.00 лв

208.00 лв
00.00 лв
118.оо лв
310.00 лв

238.00 лв
00.00 лв
118.оо лв
390.00 лв

317.00 лв
00.00 лв
40.оо лв
568.00 лв

367.00 лв
00.00 лв
40.оо лв
678.00 лв

ЧЕТИРИДНЕВЕН ПАКЕТ
ОТ

238 ЛЕВА /ГОСТ

цената включва:
- 4 НОЩУВКи
- ЗАКУСКА
- 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

238.00 лв
n/a
n/a
363.00 лв

252.00 лв
00.00 лв
172.оо лв
411.00 лв

312.00 лв
00.00 лв
172.оо лв
515.00 лв

432.00 лв
00.00 лв
55.оо лв
761.00 лв

492.00 лв
00.00 лв
55.оо лв
901.00 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

ИЗГОТВЕНО ОТ ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ
ДОБАВЕТЕ ПРАЗНИЧЕН ОБЯД ИЛИ ВЕЧЕРЯ

- 2 МАЙ -

- 6 МАЙ -

ВЕЛИКДЕНСКО МЕНЮ

МЕНЮ ГЕРГЬОВДЕН

ВЕЛИКДЕНСКА САЛАТА
пролетна маруля, крехки репички, краставица, зелен лук
и варено яйце

ПРОЛЕТНА САЛАТА
микс от свежи салати и спанак, репички, краставици и
маслини

РУЛИРАНО ПЕЧЕНО АГНЕШКО
гарнирано със сотирани пресни картофи в масло и чесън,
глазирани бейби царевички, сервирано със сос "Грейви"

АГНЕШКО ПЕЧЕНО ПО ГЕРГЬОВСКИ
гарнирано с традиционна дроб сарма и стрък
пресен лук

ПРЯСНО ИЗПЕЧЕНО ХЛЕБЧЕ

ПРЯСНО ИЗПЕЧЕНО ХЛЕБЧЕ

СПОРЕД ТРАДИЦИЯТА
великденски козунак
великденско боядисано яйце

ДЕСЕРТИ
ЯГОДОВ ЙОГУРТ
платка от ванилово руло с ягодово сладко и йпгурт крем с
пресни ягоди

МИНЕРАЛНА ВОДА "БАНКЯ"

МИНЕРАЛНА ВОДА "БАНКЯ"

ЦЕНА: 36,00 ЛВ

ЦЕНА: 39.00 ЛВ

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
ПОСОЧЕНИТЕ ПАКЕТНИ ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК И ВКЛЮЧВАТ:
• 2, 3 или 4 нощувки
• 2, 3 или 4 закуски
• 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, ежедневно по време на престоя
• Безжичен интернет на територията на комплекса
• Индивидуален сейф в стаята
• Паркинг

ИНФОРМАЦИЯ
РЕСТОРАНТ
• Работно време: 07:00 - 23:00 ч.
• Закуска от 07:00 до 10:00 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 01.05.2021 год.
до 09.05.2021 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

