ВЕЛИКДЕН

Великденска вечеря
на 8 април 2018 г.

в хотел „БАНКЯ ПАЛАС”
с минерална вода в целия комплекс

Салата „Зелена”
(с рукола и чери домати)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Цена на човек с включени:
 1 нощувка в
115 лв
двойна стая



1 закуска
Празнична вечеря на 8 април
2018 г.

—————————————————————————————————————————————————————————————-






2 нощувки в
двойна стая
2 закуски

165 лв

4 дни / 3 нощувки
Цена на човек с включени:
 3 нощувки в
двойна стая
225 лв
 3 закуски + 3
вечери
/ 2 вечери и 1 празнична
вечеря на 8 април 2018 г./
—————————————————————————————————————————————————————————————-



Уелнес център:




—————————————————————————————————————————————————————————————-





Уелнес център:
парна баня









сауна

сауна

солариум
релакс зона

минерален басейн на 350 м. от
хотела - плувен комплекс
10% отстъпка от услугите,
предлагани в Уелнес центъра

солариум
релакс зона

10% отстъпка от услугите,
предлагани в Уелнес центъра

Хотел Банкя Палас - място за Вашия комфорт!
Уелнес център, чист въздух и минерална вода!





Крехко агнешко печено
с дроб сарма
или

Свински карета с печен сос,
гарнирани с картофено пюре и
зеленчуци на грил
Ракия / водка х 50 мл.

фитнес



фитнес

минерален басейн на 350 м. от
хотела - плувен комплекс






парна баня



2 вечери
/ 1 вечеря и 1 празнична вечеря
на 8 април 2018 г./

Панирани топени сиренца
с боровинков сос и портокал



Минералната вода е в целия комплекс
Въздухът е най-чист
Банкя e само на 17 км от центъра на София
Ще се насладите на една спокойна и
комфортна почивка



Шоколадова торта

Вино бяло/червено х 250 мл.
Минерална вода

Хотел Банкя Палас 4* - място за Вашия комфорт!
Уелнес център, чист въздух и минерална вода!
Минералната вода е в целия комплекс
Въздухът е най-чист
Банкя e само на 17 км от центъра на
София
 Ще се насладите на една спокойна и
комфортна почивка




Разположен в полите на Люлин планина с
чудесен изглед към Витоша, хотел „Банкя Палас”
предлага настаняване в луксозни стаи и апартаменти
с мебели от масивно дърво, климатизирани, с мини бар,
кабелна телевизия, телефон, Wi-Fi интернет, баня с
вана и минерална вода.
Лоби барът с 30 места се намира в
просторното фоайе на хотела и впечатлява със
стилната си зимна градина.
Ресторантският комплекс предлага изискана
кухня в класически ресторант „Банкя Палас” с
капацитет 120 места, ВИП салон с 30 места, барбекю
-лятна градина с 60 места, бар басейн, ресторанттераса край басейна.
Хотел „Банкя Палас” разполага с четири
многофункционални зали с дневна светлина и с
техническо оборудвaне, подходящи за семинари,
обучения, делови срещи и тийм билдинги.
Хотелът предлага на своите гости Уелнес
център на две нива с релакс зона, парна баня, сауна,
солариум, хидромасажна вана, вани с минерална вода,
фитнес
център,
масажни
съоръжения
и
ароматерапия.
Минералната вода в хотел „Банкя Палас” е от
собствен източник, с постоянен дебит и температура
23°C, слабо минерализирана, от хипотермален тип.
Водата има приятен и мек вкус, без мирис, без вредни
примеси, подходяща за пиене.

ВЕЛИКДЕН
2018 г.
в хотел
„БАНКЯ ПАЛАС”
Подарете си
спокоен и приятен
празник!

ХОТЕЛ "БАНКЯ ПАЛАС"
гр. Банкя 1320, бул. "Варна" № 70
тел: +359 2 812 20 20
0887 77 07 48
Е-mail: hotel@bankyapalace.com
www.bankyapalace.com

