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ПРАЗНИК НА БЪЛГАРЩИНАТА 
 В БОРОВЕЦ 

 ХОТЕЛ БРЕЗА *** 

ПЕРИОД: 14.09.2018 – 17.09.2018  

Пакетна цена за 1 нощувка с традиционна българска закуска 
за двама: 58,00 лева 

Пакетна цена за 1 нощувка с традиционна българска закуска 
и вечеря за двама: 74,00 лева 

Пакетна цена за 1 нощувка с традиционна българска закуска, 
обяд и вечеря за двама: 90,00 лева 

Цените са в лева на човек, настанен в двойна стая и включват:  
• съответния брой нощувки, закуски и вечери (сок и вода към храненията); 
• фитнес, външен басейн, 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.  

Изложба на традиционни български произведения и занаяти – 
дърворезба, карвинг дърворезба с участието на най-добрите майстори 
от цяла България, ножарство, грънчарство, медникарство, живопис и 
скулптура, керамика, Българска роза, ръчно изработени сувенири и 

картини от ДДЛРГ „Асен Златаров - Враца“, Български винарски изби 
– Шато Копса, Булгариана.  

Със специалното участие на ансамбъл „Орлови Скали“, тържествено 
откриване на празника от войводите на „Чакър Войвода“ с гръм на 
Черешово топче, автентичен ансамбъл от село Радуил, фолклорен 

танцов ансамбъл „Ибърски ритми“ с. Радуил. 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Гостите на хотел БРЕЗА ще се наслаждават на традиционни български 
ястия – Радуилски гозби, домашни погачи, зелници и баници от 
региона, традиционни български облекла, дегустация на вино, 
демонстрация на месене и разточване на кори за баница и 

приготвяне на други гозби по уникални рецепти, уроци по български 
народни танци. 

 
 

През целия ден за доброто настроение ще се 
грижи DJ! 

 
 
 

 
 

      УСЛОВИЯ: 
• Цената важи за настаняване в двойна стая, при пълна заетост на 

стаята 
• деца до 4 години на допълнително легло – безплатно; 
• деца от 4 до 14 години на допълнително легло - плащат 50% от цената на 

възрастен; 
• Доплащане за домашен любимец – 15,00 лева на ден, вкл. постелка за 

спане, 2 купички за вода и за храна; 

За контакти: moura.borovetz@gmail.com; 
M. 0878 551 560; M. 0878 551 528; 

рец-я Мура – 0878 551 598 
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