
НОВА ГОДИНА В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС
“ПЕРПЕРИКОН”

Очакваме Ви заедно да посрещнем с топлина,уют и надежда 
Новата 2023г.

В ресторант „Перперикон” ще се насладите на прекрасни ястия, 
разнообразие от напитки, перфектно обслужване, музика за 

Вашето настроение и незабравими спомени!

В цената са включени нощувка, закуска, празнична вечеря, DJ. 
Безплатни са ползването на сауна, фитнес и интернет услуги, 
туристическа такса, застраховка и частен охраняем паркинг.

Детски куверт ползват деца до 7 годишна възраст.
Цената на детския куверт /50 лв./ не е включена в пакетната услуга.

Резервация за новогодишната оферта може да направите до
10.12.2022г. Пълният размер на Вашата резервация се заплаща в

тридневен срок след потвърждаването ù. Плащането може да бъде
реализирано в хотел ”Перперикон” или по банков път.

Банка: БУЛБАНК
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG35UNCR76301041399370

Телефон за резервации: 0361/ 67 140; 0361/ 67 142
www.perperikonbg.com            e-mail: hotel_perperikon@abv.bg

1. Стандартна стая за един гост
/1 бр. новогодишен куверт/

1 нощувка
и вечеря

2 нощувки
и вечеря

3 нощувки
и вечеря

2. Стандартна стая за двама
/2 бр. новогодишен куверт/

190 лв. 270 лв. 340 лв.

3. Стандартна стая за трима
/3 бр. новогодишен куверт/

300 лв. 390 лв. 455 лв.

4. Стая лукс за двама
/2 бр. новогодишен куверт/

410 лв. 510 лв. 585 лв.

                       Тип стая

315 лв. 420 лв. 515 лв.

5. Апартамент стандарт за двама
/2 бр. новогодишен куверт/ 360 лв. 510 лв. 650 лв.

За нас ще бъде
удоволствие

да бъдете наши гости!



                 Новогодишно меню №1

                                       Напитки
       Кола продукт; Сода Кинли; Минерална вода; Шампанско

                                         Меню

1. Новогодишен ордьовър
       /домати, краставици, зелева и лозова сарма, руска салата,
       салата Снежанка, пълнена печена чушка с боб/

2. Топло предястие
       Рулца с пиле и зеленчуци/ микс от зеленчуци , гъби
       и пилешко филе овкусени със сос от стриди
       в хрупкава кора, поднесени с пикантен сос /

3.Основно ястие: ПИЛЕ «ДЖОВАНИ»
       /пилешки гърди, пълнени с гъби, топено сирене,
       магданоз, в сметанов сос, гарнитура ориз със зеленечуци/

4. Ордьовър сухи мезета

5. Новогодишна баница с късмети

6. Ядки

7. Домашна баклава

8. Плодове



                 Новогодишно меню №2

                                       Напитки
       Кола продукт; Сода Кинли; Минерална вода; Шампанско

                                         Меню

1. Новогодишен ордьовър
       /домати, краставици, зелева и лозова сарма, руска салата,
       салата Снежанка, пълнена печена чушка с боб/

2. Топло предястие
       Рулца с пиле и зеленчуци/ микс от зеленчуци , гъби
       и пилешко филе овкусени със сос от стриди
       в хрупкава кора, поднесени с пикантен сос /

3.Основно ястие: ПЕЧЕНО СВИНСКО С ГЪШИ
ДРОБ И МАНАТАРКИ

4. Ордьовър сухи мезета

5. Новогодишна баница с късмети

6. Ядки

7. Домашна баклава

8. Плодове



        Новогодишно детско меню №3

                                       Напитки
             Кола продукт; Натурален сок; Минерална вода
                                         
                                         Меню

1. Шопска салата
       /домати, краставици, чушки, лук, сирене,
       маслини, магданоз /

2. Пилешко филе с гарнитура пържени картофи
       
3. Новогодишна баница с късмети

4. Ядки /бадем, лешник/

5. Домашна баклава

6. Плодове


