
РОМАНТИЧЕН ПАКЕТ

ЗАКУСКА В ЛЕГЛОТО 
 РОМАНТИЧНА ВЕЧЕРЯ В СТАЯТА



ЕДНОДНЕВЕН ПАКЕТ 

ОТ 117 ЛЕВА /ГОСТ 

цената включва:

-1 НОЩУВКА 
- романтична вечеря в стаята 
- закуска в леглото 
- финландска сауна 
- паркинг

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

настаняване / тип стая стандарт

117.00 лв 
       n/a 
       n/a 
161.00 лв 

супериор

125.00 лв 
  43.00 лв 
102.оо лв 
181.00 лв 

137.00 лв 
  43.00 лв 
102.оо лв 
201.00 лв 

делукс

181.00 лв 
  43.00 лв 
  63.оо лв 
296.00 лв 

191.00 лв 
  43.00 лв 
  63.оо лв 
318.00 лв 

суит апартамент



ДВУДНЕВЕН ПАКЕТ 

ОТ 174 ЛЕВА /ГОСТ 

цената включва:

- 2 НОЩУВКИ 
- романтична вечеря в стаята 
- закуска в леглото 
- финландска сауна 
- паркинг

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

настаняване / тип стая стандарт

 174.00 лв 
       n/a 
       n/a 
269.00 лв 

супериор

189.00 лв 
  43.00 лв 
141.оо лв 
289.00 лв 

201.00 лв 
  43.00 лв 
141.оо лв 
329.00 лв 

делукс

286.00 лв 
  43.00 лв 
  63.оо лв 
506.00 лв 

306.00 лв 
  43.00 лв 
  63.оо лв 
548.00 лв 

суит апартамент



АНГЛИЙСКА ЗАКУСКА 
яйца на очи, бекон, наденичка, боб, домат, масло, 

конфитюр и хляб 
 

ДОМАШНА ЗАКУСКА 
 баница със сирене, домати, краставици, краве сирене, 

кашкавал, масло, хляб, кисело мляко и конфитюр 
 

КОНТИНЕНТАЛНА ЗАКУСКА 
варено яйце, кашкавал, пилешко роле, домати, 

краставици, масло, конфитюр и хляб 
 

 УЕЛНЕС ЗАКУСКА 
корнфлейкс, прясно мляко, кисело мляко, банан, киви и 

микс от сурови ядки 
 

САНДВИЧ С ШУНКА И КАШКАВАЛ 
запечен сандвич с шунка и кашкавал, гарниран с домати 

и краставици 
 

ПАЛАЧИНКИ 
2 палачинки с избор от боровинково сладко, бяло сирене 

или кашкавал 
 

ОМЛЕТ 
 приготвен по избор - натюр, с бяло сирене, с кашкавал 

или с шунка 
 
  
 

НАПИТКИ 
кафе еспресо, чай, мляко, шоколад 

 плодов сок, вода 
 

 - САЛАТИ - 
 

 "ЦЕЗАР" 
букет от свежи салати, сочно пилешко филе, пармезан, 

билкови крутони и сос Цезар 
 

"КАПРЕЗЕ" 
 белени пресни домати със сирене "Моцарела", гарнирани 

с рукола, босилеково песто и кедрови ядки 
 

- ОСНОВНИ ЯСТИЯ - 
 

ФИЛЕ ОТ СЬОМГА 
нежно филе от норвежка сьомга поднесено с 

Императорски ориз и ориз Басмати, гарнирано със  
задушени аспержи в масло и сос "Холандез" 

  
СВИНСКО БОНФИЛЕ С ГОРСКИ ГЪБИ 

  пънчета от крехко свинско бонфиле с ароматен сос 
от горски гъби, гарнирани със задушен ориз  

и свежа салата 
 

 - ДЕСЕРТИ - 
  

ЯГОДИ С НЕЖЕН КРЕМ МАСКАРПОНЕ  
 

 ШОКОЛАДОВ ТРЮФЕЛ С МАЛИНОВ СОС 
 

- НАПИТКИ - 
Каберне совиньон § Сира - 180 мл 
Мускат  §  Совиньон Блан - 180 мл 
Минерална  вода   "Банкя" - 330 мл 

 
ПРЯСНО ИЗПЕЧЕНА ЧАБАТА

МЕНЮ ВЕЧЕРЯ
МОЛЯ КОМБИНИРАЙТЕ ПО ВАШ ВКУС

МЕНЮ ЗАКУСКА
МОЛЯ КОМБИНИРАЙТЕ ПО ВАШ ВКУС



ДЕПОЗИТ И РЕЗЕРВАЦИИПАКЕТНИ ЦЕНИ
РЕСТОРАНТ 
  
• Работно време: 07:00 - 23:30 ч. 
• Закуска от 07:00 до 10:00 ч. 
• Вечеря от 18:00 до 23:00 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 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ
• 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 14.03.2022 год. 
  до 29.12.2022 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 2023 година.   
 

ЕДНОДНЕВЕН ПАКЕТ 
• 1 нощувка, 1 закуска в стаята, 1 вечеря в стаята 
• Късно освобождаване на стаята до 13:00 ч. 
 
ДВУДНЕВЕН ПАКЕТ  
• 2 нощувки, 1 закуска в стаята, 1 закуска на блок маса, 1 вечеря в  
  стаята 
•  Късно освобождаване на стаята до 13:00 ч. 
 
БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ НА: 
• Финландска сауна и фитнес център 
• Безжичен интернет на територията на комплекса 
• Индивидуален сейф в стаята
• Паркинг 
 



ул Свети Валентин 3 
Гребна база Пловдив 

sales@landmarkhotel.bg 
0892202564 


