
 
 

 

 

Нова Година 2021 в Боровец   

               Хотел Мура*** 

 

3 - дневен пакет – 499 лева на човек 
вкл. 3 нощувки, 3 закуски, 1 Новогодишна празнична вечеря, 2 

вечери в ресторанта на хотела. 
 
 
 

ДОПЛАЩАНЕ: 
Деца от 4 до 12,99 лв – 50% от пакет възрастен 

Възрастен на допълнително легло – 25% от редовен пакет 
 

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

табла,карти и др./ , безплатен паркинг 

   

Доплащане нощувка със закуска и вечеря – 79 лв на човек; 
Доплащане за супериорна стая: 30 лв на помещение на вечер 

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

хотела 

 

Период на валидност на офертата: 29.12.2020 – 03.01.2021 г. 
Телефони за резервация: 0878 551 560; 0878 551 528 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

Вилни селища Ягода*** и Малина*** 

3-дневен пакет наем вила: 

   Ягода стандарт / 1-4 човека  /– 852лв.  
                                                        Ягода със сауна / 1-4 човека /-902  лв 
                                                        Ягода лукс / 1-3 човека/ - 992 лв. 
                                                         Малина / 1- 5 човека/ - 992 лв. 

                         Малина лукс/1-5 човека/ – 1052 лв. 

Безплатен WI-FI във всички точки. 
 

Доплащане: 
 Новогодишна вечеря / задължително / – 140 лв възрастен; 

70 лв дете от 4-12.99 год. 
Закуска – 12 лв. възрастен; 8 лв. дете от 4-12.99год. 
Обяд – 18 лв. възрастен; 10 лв. дете от 4-12.99год. 

Вечеря /обикновена/- 25лв. възрастен; 15лв. дете от 4-12.99год. 
                             Допълнително легло във вила Малина - 20лв. възрастен и 

                                 10лв. дете от   4-12.99год. 

 

 

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 

 

Период на валидност на офертата: 29.12.2020 – 03.01.2021 г. 
Телефони за резервация: 0878 551 560; 0878 551 528 



  

 

НОВОГОДИШНА ПРАЗНИЧНА ГАЛА-ВЕЧЕРЯ : 
 

Новогодишна Салата „Цезар“ 

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

Микс от мезета 

/филе Елена, суджук, луканка, сирена/ 
 

Предястие 
/Спаначен креп със сьомга, сирене чедър ,филаделфия и 

рукола/ 
 

Основно ястие – „Новогодишен сюрприз“ 
/свински карета с халуми, панчета и мус от моркови/ 

 

Десерт:  Новогодишен сладкиш 
/Микс от френска селска , горска и шоколадова торта/ 

Сезонни плодове  

 

Микс от домашно приготвени багети 

/бели, черни/ 

Ядки - микс 

Ракия – 0.05мл. 

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  

 
 

 

 
 



 

                                                                                          
               

ДЕТСКО МЕНЮ : 
 

Салата 

/сабички с бейби моцарела и чери домати, гарнирана с краставици 
 

Микс от мезета 

/филе Елена, суджук, луканка, сирена/ 
 

Предястие 
/Спаначен креп със сьомга, сирене чедър ,филаделфия и 

рукола/ 
 

Основно ястие  
/волован , пълнен с пилешки пръчки панирани с корнфлейкс и млечен сос/ 

 

Десерт:  Новогодишен сладкиш 
/Микс от френска селска, горска и шоколадова торта/ 

Сезонни плодове  

 

Микс от домашно приготвени багети 

/бели, черни/ 

Ядки - микс  
Безалкохолна напитка – 0.250 мл. 

Минерална вода – 0.500 мл. 

Детско шампанско 
 

Изненада за най-малките ни гости!!! 

За вашето настроение през цялата вечер ще се грижи - DJ  
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