НОВА ГОДИНА в “Рачев Хотел Резиденс” Арбанаси
Офертата в валидна за периода:
28.12.2017г - 04.01.2018г.

Цени:
Цена за 1 човек от 2 пълноплащащи, настанени в:
Двойна стая
Студио

Апартамент

Плащане за:
Трети/Четвърти възрастен, настанен при двама
пълноплащащи в стая, студио или апартамент на
допълнително легло
Дете от 5 до 12г., настанено на допълнително
легло при двама пълноплащащи в стая, студио
или апартамент
Единично настаняване

Пакет 3
нощувки

Пакет 4
нощувки

Пакет 5
нощувки

469.00

489.00

499.00

399.00
439.00

439.00
469.00

469.00
489.00

289.00

329.00

359.00

169.00

189.00

209.00

699.00

799.00

880.00

Посочените пакетни цени са за целия престой и включват:
 Съответния брой нощувки;
 Съответния брой закуски на Блок-маса с топла и студена зони;
 Съответния брой обяд или вечеря /Без включени напитки/;
 Куверт за богата Новогодишна вечеря с музикално-артистична
програма с гост изпълнител, DJ, изпълнения „на живо“ на маестро
„Комуто“, томбола с изненади.
 Късна закуска – брънч на 01.01.2018г.;
 Безплатен празничен бюфет ( на 1 Януари ) – от 13ч. до 15ч. пред
камината на Ресторанта - с многообразие от соленки, сладки, чай, кафе;
 Безплатно ползване на парна баня, сауна, фамилно джакузи, леден кът;
 Безплатно ползване на уреди във фитнес център;
 Безплатен паркинг;
 Безплатен интернет на територията на комплекса;
 Туристически такси и ДДС.
Плащане:
 50% от сумата на потвърдена резервация – до 5 дни след
получаване на потвърждението от хотела;
 Останалите 50% се заплащат до 15.12.2017г. ;
 При неспазване на срока за плащане, резервацията се
анулира.
 Допълнителна нощувка, след петата, се заплаща по 10лв на
човек на вечер - независимо от вида помещение;.

Анулации:
 до 45 дни преди датата на настаняване се задържат 30% от цената на
пакета;
 от 45 до 20 дни преди датата на настаняване се задържат 50% от
цената на пакета;
 при по-малко от 20 дни преди датата на настаняване – се задържа
пълната сума;
 при неявяване на гост по предплатена резервация – се задържа
пълната сума.
Допълнителна информация
4-звездният „Рачев хотел Резиденс” разполага с 2 апартамента, 6
студиа, 6 тройни стаи и 35 двойни стаи + 7 допълнителни легла

МЕНЮ
Празнична Новогодишна вечеря
 Комплимент от „Рачев хотел Резиденс“ **** - Разядка – Френски
пастет върху брускета от селски хляб

 Новогодишна салата "Зимен романс" / домат, краставица, сирене,
кашкавал, луканка, яйце, Снежанка, кьопоолу, зеле с моркови,
катък с печен пипер, маслини/
 Комплимент от главния готвач – Бахчеванджийска туршия

 Предястие: Печено Бри обвито в хрупкава коричка с филетирани
бадеми, гарнирано със сладко от горски плодове

 Основно ястие: Свинско руло със сос „Жу”, тарталета с конфитиран
лук, пилешки джоб с моцарела и билки, грилован картоф и
глазирани зеленчуци
*** За вегетарианци/ вегани – Само с предварителна заявка по
e-mail се извършва замяна с:
 Пъстърва на плоча и глазирани зеленчуци
 Горско-ливадни печурки на плоча и глазирани зеленчуци







Следястие: Селектирани сухи мезета и вносни сирена - асорти;
Десерт: Чийз кейк с ароматно сладко от диви горски плодове
Арбанашка баница с късмети
Плодове асорти
Хляб – Земелка
Напитки: Минерална вода 0.500л; Безалкохолна напитка на Пепси
Кола; Ракия 50мл; Вино – половин бутилка; Чаша шампанско

Детско меню: половин от менюто за възрастен /без алкохолни напитки/
На 29, 30.12.2017г. и 01.01.2017г. - разнообразна музика в ресторанта.

