
 

 
 
 

 
ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ В  ХОТЕЛ ДИПЛОМАТ ПАРК *** 

Пакетът е валиден в периода 30.04.2021г. – 04.05.2021г. 
 
          ПАКЕТНА ЦЕНА 124ЛВ. НА ЧОВЕК 

 
ПОСОЧЕНИТЕ  ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК И ВКЛЮЧВАТ: 
 2 НОЩУВКИ СЪС ЗАКУСКИ В ДВОЙНА  СТАЯ; 
 ДВЕ  ВЕЧЕРИ НА ТРИСТЕПЕННО СЕТ МЕНЮ; 
 РАЗХОДКА ДО ПЕЩЕРА „ПРОХОДНА“ – БОЖИИТЕ ОЧИ,  С 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ГИД И ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ; 
 
*УСЛУГИ В ПАКЕТА, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ В DIPLOMAT PLAZA HOTEL & RESORT 
**** : 

 *СПА ПАКЕТ: финландска сауна, инфраред сауна, парна баня, контрастен 
душ, фитнес, фитнес зона на открито, басейн със сребърно - йонна филтрация, 
джакузи и  детска зона в басейна; 
 *ПАКЕТ ЗА ДЕЦА: 
- Детска работилница "Най-пъстро яйце" на 01.05.2021г. - награди за най-
интересните яйца; 
- Интензивен курс по плуване; 

          - Детски кът; 
- Зала за игри - тенис на маса и настолни игри - табла, шах, карти и други. 
 БЕЗПЛАТЕН ВХОД ЗА НОЩЕН БАР CHIVAS НА 01.05.2021г. В 
DIPLOMAT PLAZA HOTEL & RESORT****; 
 

*Разстоянието между Diplomat Plaza Hotel & Resort  и Дипломат Парк е 
700м. 

 
 
 
ДОПЛАЩАНИЯ: 

 Дете до 3.99 год. се настанява безплатно на база нощувка със закуска; 
 Дете от 4 год. до 12 год. настанено на допълнително легло доплаща 59лв. на 

база пакета,  при двама пълноплащащи; 
 Трети възрастен на допълнително легло доплаща 70% от пакет за възрастен; 
 Дете до 12 год. настанено на редовно легло доплаща 70% от пакета за 

възрастен; 
 Доплащане за 3та нощувка на база нощувка със закуска и спа пакет – 29лв. на човек 

и безплатно за дете на допълнително легло; 
 
 



 

 
 
 

 Уелнес Великденски анимационен предобед на 02.05.2021г.  на открито 30лв. 
на човек  с включени:    

         - Барбекю обяд на открито на живописната поляна до пещера "Проходна" с прясно   
изпечени сочни меса и зеленчуци; 

         - Анимация за големи и малки със забавни игри и с много награди;  
         - Певица на живо. 
          

 
 

ПРАЗНИЧНО  СЕТ МЕНЮ ВЕЛИКДЕН НА 02.05.2020г. 
 

Луковитски катък  350 г 
печени чушки, цедено кисело мляко и краве сирене с натурална пърленка 

Филе от свинско месо с рагуфинов сос с гарнитура картофи соте  450 г 
Прясно изпечена питка 
Пастичка Брюле 120 г 

Минерална вода  350 мл 
Чаша вино бяло, червено или розе 200 мл 

 
 
     МЕНЮ ВЕЛИКДЕН ВТОРА ВЕЧЕР    
      

Салата домати със сирене  350 г 
Маринована пилешка пържола от бут със сметанов и  гарнитура микс от задушени зеленчуци 

сос 450 г 
Прясно изпечена питка 

Толумбички 150 г 
Минерална вода  350 мл 


