НОВА ГОДИНА 2017 – 2018
в
хотел „ЕЛЕНА”, Златни пясъци
Очаквайте на 31.12.2017 г.
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА

КАМЕЛИЯ

СПЕНС

МАГИ
ДЖАНАВАРОВА

И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ…

Цени за „Еднодневен Празничен пакет с включена
Новогодишна гала вечеря и програма” на
31 Декември 2017 г.
210 лв. на човек с Новогодишна вечеря, програма в „Кристални зали“ на
хотел Елена и нощувка в двойна стая;
170 лв. на човек с Новогодишна вечеря, програма в Лоби зала
( Фоайе) на хотел Елена и нощувка в двойна стая;
150 лв. на човек с Новогодишна вечеря, програма в Лоби зала, ниво
Мецанин, на хотел Елена и нощувка в двойна стая;

Цената включва :
*

*
*
*

*

Резервация на маса в съответната зала на хотела за вечерта на
31 Декeмври, от 20.00 часа. Официална Новогодишна
вечеря с включено меню по описание.
Новогодишна празнична програма с участието на ТОП изпълнители.
Програмата е една и съща и в трите зали, както и участията на изпълнителите.
Празничен коктейл от танци, атракциони и весели игри с Вашето
участие, DJ парти без краен час и много изненади.
В полунощ – фойерверки, шампанско и традиционни хора.
Нова година - нов късмет от томбола с награда уикенд в хотел “Елена”.

Цени за деца на Еднодневен Новогодишен пакет, при изпълнено минимално
настаняване на 2-ма пълноплащащи в стая:

Възраст

Зала

0 – 2,99 години
Първо дете 3 – 5,99 години
Първо дете 6 – 12.99 години
Второ дете 3 – 5,99 години
Второ дете 6 – 12.99 години

Кристални зали

Лоби зала (Фоайе)

Лоби зала (Ниво
Мецанин)

безплатно
75 лв.
150 лв.
105 лв.
180 лв.

безплатно
55 лв.
110 лв.
85 лв.
140 лв.

безплатно
45 лв.
90 лв.
75 лв.
120 лв.

* Деца ненавършили 3 години не ползват място в залите по време на
Новогодишната вечеря, меню и легло в помещенията за настаняване;
* Цената на предварително заявена кошара е 5 лв. на ден;
* Доплащане за единично настаняване в стая – 30% върху стойността на
съответния пакет;

* В цената на еднодневния празничeн пакет не е включена закуска на
следващия ден. Настаняване в стаите е възможно не по-рано от 17.00 часа
на 31 Декември, а освобождаването им е до 12.00 часа на 1 Януари. Стаите
са ограничен брой.
* Всички цени са в лева, на човек с включени ДДС, местни данъци и такси.
Тютюнопушенето в залите не е позволено!

Меню за официална Новогодишна вечеря

Класическа Гала вечеря:

Детско Гала вечеря:
Ястия:
Ястия:
 Микс от европейски салати
 Гръцка салата -150гр.;
/Гръцка салата, Италианска
 Панирани пилешки хапки –
салата, Дзадзики и мус от
150 гр.;
френски сирена/- 450 гр.;
 Свински шишчета с пържени
 Пилешко филе с филирани бадеми
картофи – 300гр.;
върху пюре от кореноплодни със сос  Шоколадова торта;
 Баница с късмети;
от боровинки - 150гр.;
 Домашна питка;
 Филе “Прованс” с броколи в
масло и бейби моркови – 400гр.; Напитки:
 Натурален сок – 200мл.;
 Следястие „Асорти“
 Шоколадова торта;
 Чаша детско шампанско;
 Баница с късмети;
 Домашна питка;
Напитки:
 Безалкохолни напитки – 2 бр.;
 Минерална вода – 500мл.;
 Аперитив – 100мл.;
 Червено вино: ½бутилка;
 Чаша шампанско.

Вегетарианска Гала вечеря:
Ястия:
 Микс от европейски салати
/Гръцка
салата,
Дзадзики,
Фарфале с градинско песто и мус от
френски сирена/ - 450 гр.;
 Пълнен домат с гъбено рагу и сос
„Шампанско“ – 150 гр.;
 Запечено рибно филе с маслинена
тепенада, броколи в масло и бейби
картофи - 400гр.;
 Сирена „Асорти“;
 Шоколадова торта;
 Баница с късмети;
 Домашна питка;
Напитки:
 Безалкохолни напитки – 2 бр.;
 Минерална вода – 500мл.;
 Аперитив - 100мл.;
 Червено вино: ½бутилка;
 Чаша шампанско.

Празнувайте с нас !
Хотел Елена, Златни пясъци
България, Варна 9007, к.к. Златни пясъци, хотел Елена Тел.052 388
904 ; Моб. 0885 920 314, 0882 382 222; Facebook : HotelElena**** ;
www.elenahotel.eu

