
 

 
 

 

 

Нова Година 2020 в Боровец                

Хотел Мура*** 

 

3 - дневен пакет – 442 лева на човек 
вкл. 3 нощувки, 3 закуски, 1 Новогодишна празнична вечеря, 2 

вечери в ресторанта на хотела. 

3 - дневен пакет – 492 лева на човек 
вкл. 3 нощувки, 3 закуски, 1 Новогодишна празнична вечеря, 2 

вечери в ресторанта на хотела, неограничена консумация на БГ 
алкохол и безалкохолни напитки в Новогодишната вечер. 

 

Безплатен WI-FI във всички точки, ползване на фитнес, сауна, 
билярд и тенис на маса,разнообразие от настолни игри / шах, 

табла,карти и др./ в хотел Мура*** , безплатен паркинг 

 

Доплащане нощувка със закуска и вечеря – 79 лв на човек; 

Доплащане за супериорна стая: 30 лв на помещение на вечер 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

Вилни селища Ягода*** и Малина*** 

3-дневен пакет наем вила: 

Ягода стандарт – 852лв. 

Ягода със сауна-902 лв. 

Ягода лукс - 992 лв. 
Малина - 992 лв. 

Малина лукс – 1052 лв. 

Безплатен WI-FI във всички точки. 
 

Доплащане Новогодишна вечеря / задължително / – 140 лв 
възрастен; 70 лв дете от 2-12 год. 

Доплащане за неограничена консумация на БГ алкохол и 
безалкохолни напитки в Новогодишната вечер – 50 лв. 

 

1. В ресторант Балкани с Жива Музика  и НГ програма ; 
2. В ресторант Ягода с Ди джей и НГ програма; 
3. В ресторант Мура с Ди джей и НГ програма . 

 

Доплащане нощувки: 

Ягода стандарт – 222 лв./вечер 
Ягода със сауна - 262 лв./вечер 

Ягода лукс – 292лв./вечер 
Малина – 292лв./вечер 

Малина лукс – 301лв./вечер 

 
 

- 50 % аванс до 7 дни след потвърждение от страна на 

хотела 

- 100 % плащане по резервацията до 15.11.2019г. 

 

Период на валидност на офертата: 29.12.2019 – 03.01.2020 г. 
Телефони за резервация: 0878 551 560; 0878 551 528 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

НОВОГОДИШНА ПРАЗНИЧНА ГАЛА-ВЕЧЕРЯ : 
 

Новогодишна Салата „Цезар“ 

/пиле, айсберг, сос Цезар, домати, крутони, пилешко филе, печен бекон/ 
 

Микс от мезета 
/филе Елена, суджук, луканка, кашкавал, домашно сирене/ 

 

Предястие 
/Микс от мини тарталети с мус от сирена, сьомга, домашно разбита тарама, 

варено яйце и риба аншоа/ 
 

Основно ястие – „Медальони по Сицилиански“ 
/свинско бон-филе, сос „Демиглас“, сирене „Таледжо“, гарнирано с печени 

картофи с розмарин и чесън/ 
 

Десерт:  Новогодишен сладкиш 
/Микс от домашно приготвени петифури и тарталети/ 

Сезонни плодове 

Мини банички с късмети 
/сирене, спанак, кашкавал/ 

 

Микс от домашно приготвени багети 

/бели, черни/ 

Ядки - микс 

Ракия – 0.050 мл. 

Безалкохолна напитка – 0.250 мл. 

Минерална вода – 0.500 мл. 
Шампанско 

 

Изненада за най-малките ни гости!!! 

За вашето настроение през цялата вечер ще се грижи - DJ  

 
Специално участие на Фолклорен    Танцов състав „Самоков“
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