
НОВОГОДИШНИ ПАКЕТИ 2022



ДВУДНЕВЕН ПАКЕТ 

ОТ 380 ЛЕВА /ГОСТ 

цената включва:

- 2 НОЩУВКИ 
- ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ на блок маса 
- ПРАЗНИЧНА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ 
- ДОСТЪП ДО УЕЛНЕС ЦЕНТЪР 
- паркинг

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

настаняване / тип стая стандарт

380.00 лв 
       n/a 
       n/a 
498.00 лв 

супериор

390.00 лв 
140.00 лв 
333.оо лв 
518.00 лв 

420.00 лв 
140.00 лв 
333.оо лв 
548.00 лв 

делукс

480.00 лв 
140.00 лв 
255.оо лв 
678.00 лв 

500.00 лв 
140.00 лв 
255.оо лв 
718.00 лв 

суит апартамент



ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ 

ОТ 484 ЛЕВА /ГОСТ 

цената включва:

- 3 НОЩУВКИ 
- ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ на блок маса 
- ПРАЗНИЧНА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ 
- ДОСТЪП ДО УЕЛНЕС ЦЕНТЪР 
- паркинг

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

настаняване / тип стая стандарт

484.00 лв 
      n/a 
      n/a 
636.00 лв 

супериор

504.00 лв 
165.00 лв 
422.оо лв 
656.00 лв 

534.00 лв 
165.00 лв 
422.оо лв 
686.00 лв 

делукс

632.00 лв 
165.00 лв 
305.оо лв 
870.00 лв 

652.00 лв 
165.00 лв 
305.оо лв 
920.00 лв 

суит апартамент



НОВОГОДИШНА САЛАТА  
микс от свежи салати, сирене Бри, прошуто, смокини, орехови ядки и  звезден плод 

карамбола, овкусени с малинов дресинг  
  

ТЕРИНА ФОА ГРА С АРМАНЯК И БЯЛО ВИНО   
пастет от патешки дроб, овкусен с ароматни подправки, арманяк и бяло 

вино,  поднесен с хрупкави крустини и сос от боровинки 
  

КРЕХКО СВИНСКО БОНФИЛЕ СЪС СОЧНА ПЛЪНКА ОТ 
ГЪБА КЛАДНИЦА, ХРУПКАВ БЕКОН И БЕЙБИ СПАНАК  
гарнирано със сотирани картофи и глазирани моркови, 

поднесени със сос Грейви  
  

СЕЛЕКЦИЯ ОГ ФРЕНСКИ СИРЕНА И КОЛБАСИ 
 

ДЕСЕРТ „ЧЕРВЕНО КАДИФЕ“   
нежно изкушение с перфектно балансиран вкус от деликатна комбинация на  мек 

цветен блат, ягодов сироп с ром и вкусен  чийзмус със заквасена сметана 
  

НОВОГОДИШНА БАНИЦА С КЪСМЕТИ 
  

НАПИТКИ  
минерална вода 330 мл., 

безалкохолна газирана напитка 250 мл., 
ракия "Бургас 63", 

чаша бяло вино 150 мл.,  
чаша червено вино 150 мл., 
чаша пенливо вино 150 мл. 

ПРАЗНИЧНО МЕНЮ



ПАКЕТНИ ЦЕНИ ДЕПОЗИТ И РЕЗЕРВАЦИИ
• Депозит в размер на 50% от стойността на резервацията: 3 дни след 
  потвърждение 
• Доплащане до 100% : до 01.12.2021 г. 
• За резервации направени след 01.12.2021 г. : 100% предплащане 
• Анулации без неустойка могат да бъдат направени до 25 дни преди 
  датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер  
  на 100% от резервираните услуги. 
• Сумите по депозитите са невъзращаеми 
• Офертата е валидна за настаняване в периода от 30.12.2021 г. 
  до 02.01.2022 г. включително
• Пакетната цена включва 9% ДДС, туристическа застраховка,  
  туристическа такса 
• При представяне на положителен PCR тест внесеният депозит може 
  да бъде прехвърлен за използване до края на 2022 г.   
 

ПОСОЧЕНИТЕ ПАКЕТНИ ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК И ВКЛЮЧВАТ: 
 
• 2 или 3 нощувки със закуска на блок маса 
• 1 или 2 вечери на блок маса 
• Празнична Новогодишна вечеря с богато меню 
• Празнична Новогодишна програма и DJ парти 
• Фойерверк шоу 
• Късна закуска — брънч на 01.01.2022 г.  
• Късно освобождаване на стаите до 15:00 ч. 
 
БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ НА: 
 
• Финландска и инфраред сауна, парна баня, джакузи, зона за релакс 
• Безжичен интернет на територията на комплекса 
• Индивидуален сейф в стаята 
• Паркинг 
• Бебешка кошара 
 

ИНФОРМАЦИЯ
• Закуска от 07:00 до 10:30 ч. 
• Късна закуска - брънч на 01.01.2022 г. от 09:00 до 13:00 ч. 
• Работно време на ресторанта: 07:00 – 23:00 ч. 
 
 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

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: 
 
• Фитнес център - достъп със зелен сертификат 
• Ресторант и лоби бар – достъп със зелен сертификат 
• Уелнес зона - достъп със зелен сертификат 
• Максимален брой гости на маса: 6 
 

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! 
 
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, 0892202565 


