
НОВОГОДИШНИ ПАКЕТИ 2023



ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ 

ОТ 707 ЛЕВА /ГОСТ 

цената включва:

- 3 НОЩУВКи  
- закуска и вечеря 
- ПРАЗНИЧНА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ 
- празнична програма 
- ДОСТЪП ДО УЕЛНЕС ЦЕНТЪР 
- паркинг

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

настаняване / тип стая стандарт

707.00 лв 
       n/a 
       n/a 
998.00 лв 

супериор

   719.00 лв 
   247.00 лв 
   605.оо лв 
1 022.00 лв 

  770.00 лв 
  247.00 лв 
  605.оо лв 
1 115.00 лв 

делукс

   887.00 лв 
   247.00 лв 
   605.оо лв 
1 349.00 лв 

   923.00 лв 
   247.00 лв 
   605.оо лв 
1 418.00 лв 

суит апартамент



НОВОГОДИШНА САЛАТА  
микс от свежи салати, сирене Бри, прошуто, запечени чери домати и резене, 

овкусени с беконов дресинг 
  

ПОШИРАНА СЬОМГА   
върху канапе от зеленчукови палачинки с крема сирене Филаделфия и лимонов 

дресинг с куркума 
  

КРЕХКО СВИНСКО БОНФИЛЕ СЪС СИНИ СЛИВИ  
гарнирано с ароматно пюре от пащърнак, моркови и картофи, поднесено със сос  

 от градински чай  
  

СЕЛЕКЦИЯ ОГ ФРЕНСКИ СИРЕНА И КОЛБАСИ 
 

АРАНЧА 
деликатна комбинация от нежен мус от бял белгийски шоколад с вкус на портокал, 

портокалово кули и шоколадов пандишпан 
  

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 01.12.2022 г. 
• За резервации направени след 01.12.2022 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 30.12.2022 г. 
  до 01.01.2023 г. включително 
• Пакетната цена включва 9% ДДС, туристическа застраховка,  
  туристическа такса 

ПОСОЧЕНИТЕ ПАКЕТНИ ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК И ВКЛЮЧВАТ: 

• 3 нощувки със закуска на блок маса 
• Вечеря на блок маса на 30.12. с участието на Огнян Георгиев (китара) 
• Празнична Новогодишна вечеря на 31.12. с богато меню 
• Празнична Новогодишна програма и DJ парти на 31.12 с участието на 
  Cristo Sax и Nelissa Salls, DJ Миро и балет Електра 
• Фойерверк шоу на 31.12. 
• Късна закуска — брънч на 01.01. 
• Вечеря на блок маса на 01.01 с участието на Владислава и танцова  
  формация ПловдивЪ 
• Късно освобождаване на стаите до 15:00 ч. 

ВКЛЮЧЕНО ПОЛЗВАНЕ НА: 

• Финландска сауна 
• Инфраред сауна 
• Парна баня 
• Джакузи 
• Зона за релакс 
• Безжичен интернет на територията на комплекса 
• Индивидуален сейф в стаята 
• Зарядна станция за електромобили
• Паркинг 

КОМПЛИМЕНТИ: 

• ежедневно безплатно зареждане на стаите с минерална вода, чай и 
  кафе 
• чехли и халати 
  

• Закуска от 07:00 до 10:30 ч. 
• Късна закуска - брънч на 01.01. от 09:00 до 13:00 ч. 
• Вечери на блок маса от 19:30 ч. 
• Празнична Новогодишна вечеря от 20:00 ч. 
• Уелнес център от 08:00 до 20:00 ч. 
• Фитнес център от 08:00 до 20:00 ч. 

 

ИНФОРМАЦИЯ



ул Свети Валентин 3 
Гребна база Пловдив 

sales@landmarkhotel.bg
0892202564, 0892202565


