
 
 

 

 
 

 

 

 

Kоледа 2020 в Боровец 

25.12.2020г. 
 

                                     Хотел Мура*** 
 

2 - дневен пакет – 199 лева на човек 

включва: 2 нощувки, 2 закуски, 1 Коледна празнична вечеря, 
1 вечеря в ресторанта на хотела, безплатен WI-FI във всяка една 

точка, ползване на фитнес, тенис на маса, билярд, голям набор от 
настолни игри, сауна в хотел Мура***. 

 

Деца до 3.99 год.-безплатно; 
Деца 4-12.99г. на допълнително легло заплащат 50% от 

редовната цена; 
Деца 4-12.99г. на редовно легло заплащат 80% от 

редовна цена 

 

Доплащане на нощувка със закуска – 59 лв. на човек 
Вечеря – 25 лв. възрастен, 15 лв. дете 

 

Доплащане за супериорна стая – 30лв. на нощувка 

 

Период на валидност на офертата: 22.12-26.12.2020 

Телефони за резервация: 0878 551 560; 0878 551 528;  
 

За вашето настроение през цялата вечер ще се грижи - DJ . 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вилни селища Ягода*** и Малина*** 

Наем вила на вечер: 

Ягода стандарт – 199 лв. 

Ягода със сауна - 209 лв. 

Ягода лукс - 219 лв. 

Малина - 229 лв. 

Maлина лукс – 239 лв. 
 

Безплатен WI-FI във всяка една точка. 

 

                         Доплащане: 
  

              Коледна вечеря – 60 лв възрастен; 30 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; 10лв. дете от 4-
12.99год. 

 

За вашето настроение през цялата вечер ще се грижи - DJ . 

 

Цените са нетни 

Период на валидност на офертата: 22.12-26.12.2020 

Телефони за резервация: 0878 551 560; 0878 551 528;  



 
 

РЕСТОРАНТИ 

„МУРА“, 
РЕСТОРАНТ „ЯГОДА“ 

АВТЕНТИЧЕН РЕСТОРАНТ „БАЛКАНИ“ 

 

 
КОЛЕДНА ПРАЗНИЧНА ГАЛА-ВЕЧЕРЯ : 

 

Салата „Капрезе“ 

/белени домати, моцарела, песто сос/ 
 

Предястие 
/панирани сиренца с корнфлейкс и домашно приготвено сладко от боровинки/ 

 
Основно ястие- „Специалитет на Готвача“: 

/свински карета с гъбен сос с гарнитура картофен маш/ 
 

Сезонни плодове 
 

Домащно приготвени банички с късмети за всички 
/сирене, кашкавал/ 

 
Десерт : Коледно изкушение 

/домашно приготвена шоколадова торта/ 

                              Домашно приготвени багетки – микс 

                                             Ракия – 0.050 мл. 

Безалкохолна напитка – 0.250 мл. 
Минерална вода – 0.330 мл. 

Изненада за най-малките ни гости! 
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