Абитуриентски бал 2021
в хотел „Елена”, к.к. „Златни пясъци”

❖ Акценти на празничното събитие:
➢
➢
➢
➢
➢

Водещ на празничното събитие;
Томбола с награди и конкурс с изненади и забавни игри;
DJ парти до ранни зори;
Два варианта на празнично 5-степенно меню поднесено с официален сервиз;
Празнична украса.

Меню за Галавечеря

Вариант I

Вариант II
/Вегетарианско меню/

Микс от Класически салати
/Шопска салата, Руска салата,
салата „Снежанка“, салата с
фарфале и пълнен домат с крем от
сирена/ - 350 гр.;
 Пилешко филе с филирани бадеми
върху пюре от броколи и сос от
боровинки- 150 гр.;
 Букет от крехки свински филета с
глазирани зеленчуци, тъмен сос с
масло от трюфели и картофи соте400гр.;
 Следястие „Асорти”;
 Шоколадова торта „Елена“;
Напитки:
 Безалкохолни напитки– 2 бр.;
 Минерална вода – 500 мл.;
 Аперитив – 100 мл.;
 Вино: ½ бутилка;
 Чаша шампанско.


Микс от свежи градински
зеленчуци /домати,краставици,салата
зеле и мариновано сирене/ - 350 гр.;
 Тиквички „Пиката“ - 150гр.;
 Пълнен домат с гъбено рагу и
талиатели със сос „Шампанско“ 400гр.;
 Сирена „Асорти”;
 Шоколадова торта „Елена“;
Напитки:
 Безалкохолни напитки– 2 бр.;
 Минерална вода – 500 мл.;
 Аперитив - 100 мл.;
 Вино: ½ бутилка;
 Чаша шампанско.
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❖ Описание на All inclusive:
Нощувка;
Закуска на блок маса:
07:30-10:00;
Предиобедна междинна закуска:
11:00-12:00;
Обяд на блок маса:
12:30-14:30;
Следобедна междинна закуска:
15:00-16:30;
Вечеря на блок маса:
17:30-19:30;
Консумация на алкохолни, безалкохолни, горещи напитки и коктейли определени български марки /без уиски/:
10:00-23:00;
*По време на Галавечерта до 20:00 ч.
✓ Ползване на външен басейн, заедно с шезлонги, чадъри, хавлии и шалтета;
✓ Достъп до WI-FI връзка в общите части на хотела и стаите;
✓ Ползване на индивидуална каса за ценности в стаите.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Бъдете специални в балната си вечер в хотел „Елена“!
Отдел Маркетинг и продажби,
Хотел „Елена“****, к.к. „Златни пясъци“
14.09. 2020 г.
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България, Варна 9007, к.к. Златни пясъци, хотел „Елена“
тел. +359 52 388 904; моб. +359 885 920 314, +359 882 382 222
www.elenahotel.eu
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