ХОТЕЛ

КЪРДЖАЛИ

ВЕСЕЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ
В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС
„ПЕРПЕРИКОН”

Нека бъде мир и любов в сърцата ни и
Благословени Великденски Празници с много
радост и веселие !

НЯМА ПО-ДОБЪР НАЧИН ДА ПОЧУВСТВАТЕ
ПРАЗНИЧНАТА АТМОСФЕРА ОТ ТОЗИ ,
ДА ПОСЕТИТЕ ХОТЕЛ „ПЕРПЕРИКОН
ТУК ЩЕ СЕ НАСЛАДИТЕ НА СЪЧЕТАНИЕ
ОТ ЕЛЕГАНТНОСТ,КОМФОРТ И ПРЕЦИЗНОСТ!

Комплексът разполага с 27 стилно обзаведени стаи
оборудвани по всички европейски стандарти.
На разположение на гостите е изисканият ресторант
„Перперикон”, където можете да се насладите на
вкусните ни специалитети.

Удоволствие за нас ще бъде да ви представим
Специалната ни Великденска
Празнична оферта!

1 нощувка за двама + великденско меню
за обяд или вечеря на 19.04.2020г.
нощувка

тип стая

1. Стандартна стая за двама
2. Стая с две легла
3. Стая с три легла
4. Стая лукс за двама
5. Апартамент стандартен
6. Апартамент луксозен

стандарт
стандарт
стандарт
executive
апартамент
апартамент

пакетна цена

185лв.
185лв.
240лв.
200лв.
240лв.
265лв.

2 нощувки за двама + великденско меню
за обяд или вечеря на 19.04.2020г.
нощувка

тип стая

1. Стандартна стая за двама
2. Стая с две легла
3. Стая с три легла
4. Стая лукс за двама
5. Апартамент стандартен
6. Апартамент луксозен

стандарт
стандарт
стандарт
executive
апартамент
апартамент

пакетна цена

260лв.
260лв.
320лв.
290лв.
370лв.
420лв.

3 нощувки за двама + великденско меню
за обяд или вечеря на 19.04.2020г.
нощувка

тип стая

1. Стандартна стая за двама
2. Стая с две легла
3. Стая с три легла
4. Стая лукс за двама
5. Апартамент стандартен
6. Апартамент луксозен

стандарт
стандарт
стандарт
executive
апартамент
апартамент

пакетна цена

325лв.
325лв.
390лв.
355лв.
490лв.
565лв.

4 нощувки за двама + великденско меню
за обяд или вечеря на 19.04.2020г.
нощувка

тип стая

1. Стандартна стая за двама
2. Стая с две легла
3. Стая с три легла
4. Стая лукс за двама
5. Апартамент стандартен
6. Апартамент луксозен

стандарт
стандарт
стандарт
executive
апартамент
апартамент

пакетна цена

380лв.
380лв.
450лв.
440лв.
620лв.
720лв.

МЕНЮ:
1. Великденска салата
2. Гриловани тиквички с пълнеж от сирена

350гр.
200гр.

3. Агнешко печено с дроб сарма
4. Хляб
5. Домашна торта
6. Минерална вода
7. Кола продукт
8. Чаша вино

400гр.
200гр.
330мл.
250мл.
200мл.

В цената са включени нощувка, закуска, великденско
меню, ползването на фитнес, сауна, интернет услуги,
туристическа такса, застраховка и охраняем паркинг.

По желание на гостите на хотела, организираме
посещение на Свещеният град “Перперикон”,
Светилището на Орфей при с.Татул, природния
феномен “Каменната сватба”, Исторически музей
гр.Кърджали и други забележителности. Транспорт и
ползване на екскурзовод се заплаща допълнително.

Резервация може да направите на:
Телефон за резервации: 0361 / 67 140
e-mail: hotel_perperikon@abv.bg
Сумата по вашата резервация се заплаща в срок до 5
дни след потвърждаването й. Плащането може да
бъде реализирано в хотел “Перперикон” или по банков
път.
Банка:
BIC:
IBAN:

БУЛБАНК
UNCRBGSF
BG35UNCR76301041399370

За нас ще бъде удоволствие да бъдете
наши гости!

