Business Club Samel90
KOKOSHKOVA KASHTA

Бъдете част от Новогодишната магия на „Кокошкова къща”!
Be a part of the New Year’s Magic at “Kokoshkova Kashta”!

Потопете се в приказната атмосфера, романтиката и спокойствието
на старата градска къща, съчетала в себе си духа на миналото и
комфорта на настоящето.
Feel the fairy tale, romance and calmness of the old style town house,
which is incorporating the spirit of the past with the comfort of the present.
Кулинарните ни предложения, с продукти собствено производство и
колекцията ни от висококачествени вина ще донесат истинско удоволствие
на ценителите на добрата кухня.
Our culinary offering, consisting of homemade products and high quality
wine collection, will bring true pleasure to the connoisseurs.

Цена на пакет с две нощувки/Price package for two nights:
Двойна стая/Double-bed room – 440.00 лв/lv
Двойна стая лукс/Luxury double-bed room – 600.00 лв/lv
Апартамент/Apartment – 720.00 лв
Цена на пакет с три нощувки/Price package for three nights:
Двойна стая/ Double-bed room – 520.00 лв/lv
Двойна стая лукс/Luxury double-bed room – 760.00 лв/lv
Апартамент/Apartment – 920.00 лв/lv

Цената на пакета е за 2-ма човека и включва: настаняване, закуска,
новогодишна вечеря, оформена на блок-маса, ползване на термозона и фитнес,
интернет достъп.
The price of the package is for 2 persons and it is including: accommodation,
breakfast, special New Year’s buffet dinner, steam room, sauna, fitness, Internet
Доплащане:
Настаняване до две деца или трети възрастен в двойна стая лукс и
апартамент е безплатно.
Новогодишна вечеря възрастен – 120.00 лв
Новогодишна вечеря дете над 8 год. – 55.00 лв
Additional Charges:
The accommodations of two children or a third person in Luxury double-bed
room and/or apartment is free.
New Year’s Dinner – 120lv per person
New Year’s Dinner for a child older than 8 years – 55lv
Офертата е валидна за периода от 29-ти декември 2017 г. до 2-ри януари 2018 г.
Минималният престой е 2 последователни нощувки със задължителна Новогодишна
вечеря.
The offer is valid from 29th December 2017 until 2nd January 2018. The minimal stay is 2
consequent nights and requiring New Year’s Dinner Package to be incorporated with the stay.
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