
Пакет " Романтика в сърцето на Бургас" 

 

Насладете се на незабравима романтична почивка в хотел 

България! 

 

Искате  да изненадате половинката си, да отпразнувате годишнина 

от вашата любов или просто да се отдалечите от всичко и да се 

отдадете на романтика? Ние ще ви помогнем в избора и ще 

направим изживяването ви специално и незабравимо. 

 

 



Основният пакет включва: 

 Настаняване за двама  в избраното от Вас помещение на 

висок етаж с великолепна гледка 

 Ранно настаняване и късно освобождаване 

 Романтична украса в стаята 

 Закуска в леглото – по предварителна заявка 

 Романтичен коктейл за двама- по предварителна заявка 

 Изискана вечеря за двама на 3 степенно меню – по избор 

 15 % отстъпка в ресторанта на хотела 

 Уелнес пакет – сауна, билкова сауна, парна баня, вътрешен 

басейн и фитнес  

 20 % отстъпка за масажи  

 Халат и чехли 

 Кабелна ТВ 

 Wi-Fi 

 Сейф в стаята 

Споделете с нас каква е вашата представа за перфектно бягство и 

ние ще изградим идеалната за Вас романтична  сцена, с нашите 

специални допълнителни услуги. 

Допълнителни услуги: 

Шампанско Моет Шандон Цена: 179,00 лв. 

Шампанско „Просеко Руджери Арджео“ Цена: 39,90 лв. 

Вино („Фраголино“ червено / бяло) и плато с различни видове 

сирена Цена:38,80 лв. 

Ягоди покрити с шоколад Цена: 18,00 лв. 

Плато с плодове  Цена: 11,80 лв. 

Мини торта „Сърце“ Цена:18,00 лв. 

 

Букет от цветя Цена: 70, 00 лв. 

Букет от балони сърца Цена: 50, 00 лв. 

Сърце от балони / 1 м x 1,2 м/ Цена: 150 лв 

 

Билети за опера / театър Цена при запитване 

 

 



Условия за резервации: 

 До 5 дни от датата на потвърждението на резервацията от 

страна на хотела е необходимо да се внесе 50% депозит от 

стойността на резервацията.  

 Доплащане  - при настаняване  

 Резервацията се счита за потвърдена след получаване на 

депозит от клиента. 

 

При официално обявяване на извънредно положение поради 

обстановката с Ковид 19,  внесените депозити ще могат да се 

използват за услуги в хотела за бъдещи периоди. 

За резервации: 

Резервации се приемат от 09:00 до 17:30 ч. в работни дни на телефон или ел. поща 

Маркетинг отдел: 0888 389565, 0887 445551, 0888 639918 

Е-mail: booking@bulgaria-hotel.com, marketing@bulgaria-hotel.com, 

marketing.manager@bulgaria-hotel.com            


