КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ В ХОТЕЛ
„БАНКЯ ПАЛАС”
НА 23-26 ДЕКЕМВРИ!

Почувствайте вълшебството на Коледа
в уютна обстановка
и с традиционни български ястия,
приготвени с много любов за Вас
в хотел "БАНКЯ ПАЛАС" 4*
с минерална вода в целия комплекс!

КОЛЕДА – пакетни цени
1 нощувка със закуска
и Коледна вечеря на 25 декември

Цена на човек
в двойна стая:
85 лв.

2 нощувки със закуски, вечеря
и Коледна вечеря на 25 декември

Цена на човек
в двойна стая:
135 лв.

3 нощувки с 3 закуски и 2 вечери
и Коледна вечеря на 25 декември







Цена на човек
в двойна стая:
185 лв.

Цената включва: безплатно ползване на фитнес, сауна, парна баня, 10% намаление
на услугите в Уелнес центъра с минерална вода
WIFI интернет, паркинг, застраховка, туристически данък, 9% ДДС.
Офертата е валидна в периода 23-26.12.2018 г.
Дете до 6 г. безплатно – при двама плащащи
Дете до 12 г. в двойна стая - 30% отстъпка от цената за възрастен
При потвърдена резервация, плащане до 3 дни по банков път.

Хотел „Банкя Палас” 4*
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 и разполагат с мини бар, кабелна телевизия, телефон, WiFi интернет, баня
с вана и минерална вода.
Лоби барът с 48 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.
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 ипотермален
тип. Водата има приятен и мек вкус, без мирис, без вредни примеси, подходяща за пиене.

Меню за бъдни вечер

Постни зелеви сdрмички
Пълнени чушки с боб
Тиквеник
Ошаф
Питка с късметче
Десерт: Ашуре
Минерална вода -330 мл.
Коледна вечеря
Салата „Коледна”
( домати , краставици, печени чушки,
руска салата, „Снежанка”, кьопоолу )
Основно ястие
Свинско джоланче с кисело зеле или
с домашно приготвено картофено пюре и бейби
моркови
Десерт Баклава
Питка
Напитки:
Ракия - 50 мл.
Безалкохолна напитка - 250 мл.
Минерална вода - 330 Мл.

ХОТЕЛ "БАНКЯ ПАЛАС"
 гр. Банкя 1320, бул. "Варна" № 70
тел: +359 2 812 20 20; факс: +359 2 997 7064
Е-mail: hotel@bankyapalace.com
www.bankyapalace.com

