
Великден в хотел Банкя Палас - 1, 2 или 

3 нощувки със закуски и вечери, едната 

от които празнична великденска вечеря 

и уелнес център с минерална вода 

70 лв. 
 

 

Хотел „Банкя Палас”  е разположен в полите на Люлин планина с чудесен изглед към 

Витоша. Насладете се на пълен релакс в модерния уелнес център на хотела. Подарете 

си СПА почивка с минерална вода и чист въздух. Минералната вода е в целия хотел. 

  

Вариант 1: 1 нощувка със закуска и празнична великденска вечеря за един човек 

за 70 лв. 

Вариант 2: 2 нощувки със закуски и 2 вечери едната от които -празнична 

великденска вечеря за един човек за 124 лв. 

Вариант 3: 3 нощувки със закуски и 2вечери едната от които -празнична 

великденска вечеря един човек за 174 лв.        

Ваучерът включва: 

• 1, 2 или 3  нощувки за един човек, според избрания вариант. Ваучерът е валиден 

при настаняване в двойна стая при максимална заетост на редовните легла 

(двама пълноплащащи); 
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• 1, 2 или 3  закуски за един човек, според избрания вариант; 

• Празнична Великденска вечеря на 28.04.2019г.: 

• Зелена салата 

• Панирани топени сиренца с боровинков сос и портокал 

• Агнешко печено с дроб сарма 

• Шоколадова торта 

• Вино Пагане - бяло/червено 

• Минерална вода 

• Едно дете до 5.99г. с двама възрастни се настанява безплатно.  

• Деца от 6 до 11.99г., настанени в двойна стая заплащат на рецепция 70% от 

цената на избрания вариант за пакета; 

• Деца над 12г. или трети възрастен закупуват цял ваучер; 

• Уелнес център с минерална вода 

•  Безплатно ползване: парна баня, сауна, солариум, фитнес, зала за 

релакс , интернет, паркинг. 

• Бонус: 10% намаление на услугите в уелнес центъра. 

 Хотел „Банкя Палас” 4*  предлага настаняване в  луксозни стаи и апартаменти с 

мебели от масивно дърво, климатизирани, разполагат с мини бар, кабелна телевизия, 

телефон, WiFi интернет, баня с вана и минерална вода. Хотелът предлага на своите 

гости уелнес  център на две нива с релакс зона, парна  баня, сауна, солариум, 

вибросауна, душ Виши, хидромасажна вана, перлени вани с минерална вода, фитнес 

център, лечебни масажи  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, 

алкална и е подходяща за пиене. 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 зала с 30 места, барбекю – лятна градина с 60 места, скара, бар басейн, ресторант 

– тераса край басейна. Хотел „Банкя Палас” има индивидуално решение за 

мероприятия в конферентния си блок с четири многофункционални зали с дневна 

светлина и с техническо оборудвaне, подходящи за семинари, обучения, делови срещи 

и тийм билдинги. 

 Уелнес  център и процедури с сминерална вода: 

• Перлени вани 

• Тангентор 

• Джакузи 

• Душ Виши 

• Класическа сауна 

• Вибросауна 

• Парна баня 

• Солариум 

• Фитнес 

• Зона за релакс 

 


