
 

 

 

 

Вилни селища Ягода*** и Малина*** 
 

БЕЗПЛАТЕН Wi-Fi 
 

Валидност: 13.2 – 15.2. 2019 
 

 

Цена за наем на вила: 
 

 

Вила Ягода Стандарт – 147 лв. (1-4 души) 

Вила Ягода със сауна – 156лв. (1-4 души) 

Вила Ягода лукс – 165 лв. (1-3 души) 

Вила Малина – 173 лв. (1-5 души) 

Вила Малина лукс – 182 лв. (1-5 души) 

 

 

Цената е за наем на вила на вечер. 

Офертата включва още: 

Безплатно: Wi-Fi във вилата – НОВО !  
 

 

 

  детска площадка
 волейболно игрище
 баскетболно игрище
 футбол на малки вратички
 външен басейн
 бадминтон

 
 

Доплащане: 

 Доплащане за празнична вечеря за двама – 66,00 лв



 

 
 
 
 
 
 

 

ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ МЕНЮ: 

 Салата „ Стрелата на Купидон“ за двама
/айсберг,лоу -росо,бекон,царевица,краставици,чери домати,бейби моцарела/ 

 Предястие“ Лодка за двама“
/ пълнен патладжан с гриловани чушки,гриловани тиквички и патладжани/ 

 Основно Ястие „Море от Любов за двама“
/ Пълнено пилешко филе с сушени домати,спанак, топени сирена със сос 

гарнирано с картофено пюре/ 
 Десерт“ Мон Амур“ за двама

/ чийз кейк по домашна рецепта/ 
 2 бр. Мин. вода Сан Бенедето 0,300 мл
 2 бр. Чаша вино / Розе,Бяло,Червено/ по избор

 

 
 Закуска – 10,00 лв.; деца 3-12,99 г. - 5.00 лв.;
 Възрастен (6-ти) на допълнително легло във вила Малина – 15 лв./вечер
 Домашен любимец – 15 лв./вечер вкл. постелка за спане, купичка за

вода и за храна. 

 
 

Задължителна предварителна резервация на телефон: 
0878 55 15 79 и 075032343 (08:00-17:00 часа) 

Ваучерите трябва да се продиктуват на същите телефони до 24 часа. 



 

 
 
 

 

Хотел БРЕЗА*** 
 

 

НОЩУВКА СЪС ЗАКУСКА+ ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ ЗА ДВАМА, 

БЕЗПЛАТЕН WI-FI 

Пакетна цена за двама в двойна стая – 150,00 лв 

 
 

Цените са двама, настанен в двойна стая и включват: 
 съответния брой нощувки, закуски и Празнична вечеря с участието на гост

изпълнител Светослав Стойчев 

ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ МЕНЮ: 
 Салата „ Стрелата на Купидон“ за двама - /айсберг,лоу -

росо,бекон,царевица,краставици,чери домати,бейби моцарела/ 
 Предястие“ Лодка за двама“ / пълнен патладжан с гриловани чушки,гриловани 

тиквички и патладжани/
 Основно Ястие „Море от Любов за двама“ / Пълнено пилешко филе с сушени 

домати,спанак, топени сирена със сос гарнирано с картофено пюре/
 Десерт“ Мон Амур“ за двама / чийз кейк по домашна рецепта/
 2 бр. Мин. вода Сан Бенедето 0,300 мл
 2 бр. Чаша вино / Розе,Бяло,Червено/ по избор

 

ПРАЗНИЧНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ В Р-Т МУРА 
 

 Сауна,парна баня, фитнес, билярд, тенис на маса, голям набор от настолни игри, 

бадминтон, външен детски кът, Wi-Fi във всяка една точка в хотел Бреза
 хотелска застраховка, туристическа такса, ДДС и паркинг.

Доплащания: 
Масаж с предварителна заявка – срещу заплащане; 

Деца до 2,99 г. на допълнително легло с двама възрастни в стая се настаняват безплатно; 
Деца 3-12,99 г. На допълнително легло заплащат на рецепция 50% от редовната цена; 
Домашен любимец – 15 лв на вечер вкл. постелка за спане, 2 купички за вода и за храна; 

Възрастен на допълнително легло заплаща на рецепция 75% от редовната цена. 

 

Задължителна предварителна резервация на телефон: 0878 55 15 98 ; 

07503 2347- хотел Мура (08:00-20:00 часа) 

Ваучерите трябва да се продиктуват на същия телефони до 24 часа. 



 

 

 

 

Хотел Мура*** 
 

Валидност: 14.02– 15.02.201 
 

 

 

 

НОЩУВКА СЪС ЗАКУСКА+ ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ ЗА ДВАМА, 

БЕЗПЛАТЕН WI-FI 

Пакетна цена за двама в двойна стая – 150,00 лв 

 
 

Цените са двама, настанен в двойна стая и включват: 

 съответния брой нощувки, закуски и Празнична вечеря с участието на гост
изпълнител Светослав Стойчев 

ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ МЕНЮ: 
 Салата „ Стрелата на Купидон“ за двама - /айсберг,лоу

росо,бекон,царевица,краставици,чери домати,бейби моцарела/ 
 Предястие“ Лодка за двама“ / пълнен патладжан с гриловани чушки,гриловани 

тиквички и патладжани/
 Основно Ястие „Море от Любов за двама“ / Пълнено пилешко филе с сушени 

домати,спанак, топени сирена със сос гарнирано с картофено пюре/
 Десерт“ Мон Амур“ за двама / чийз кейк по домашна рецепта/
 2 бр. Мин. вода Сан Бенедето 0,300 мл
 2 бр. Чаша вино / Розе,Бяло,Червено/ по избор

 

 сауна, фитнес, билярд, тенис на маса, голям набор от настолни игри, бадминтон, 

външен детски кът, Wi-Fi във всяка една точка в хотел Мура;
 хотелска застраховка, туристическа такса, ДДС и паркинг.

Доплащания: 
Масаж с предварителна заявка – срещу заплащане; 

Деца до 2,99 г. на допълнително легло с двама възрастни в стая се настаняват безплатно; 
Деца 3-12,99 г. На допълнително легло заплащат на рецепция 50% от редовната цена; 
Домашен любимец – 15 лв на вечер вкл. постелка за спане, 2 купички за вода и за храна; 

Възрастен на допълнително легло заплаща на рецепция 75% от редовната цена. 

 

Задължителна предварителна резервация на телефон: 0878 55 15 98 ; 

07503 2347- хотел Мура (08:00-20:00 часа) 

Ваучерите трябва да се продиктуват на същия телефони до 24 часа. 


