
 

 
 
 

 
СЕПТЕМВРИЙСКИ ПРАЗНИЦИ В  ХОТЕЛ ДИПЛОМАТ ПАРК *** 

Пакетът е валиден в периода 22.09.22г. – 26.09.2022г. 
 
          ПАКЕТНА ЦЕНА  - 2 НОЩУВКИ -  159ЛВ. НА ЧОВЕК 
          ПАКЕТНА ЦЕНА  - 3 НОЩУВКИ -  229ЛВ. НА ЧОВЕК 
          БЕЗПЛАТНА 4 – ТА НОЩУВКА НА БАЗА НОЩУВКА СЪС ЗАКУСКА И СПА ПАКЕТ! 

 
ПОСОЧЕНИТЕ  ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК И ВКЛЮЧВАТ: 
 2 ИЛИ 3 НОЩУВКИ СЪС ЗАКУСКИ В ДВОЙНА  СТАЯ; 
 2 ИЛИ 3  ВЕЧЕРИ НА ТРИСТЕПЕННО СЕТ МЕНЮ; 
 РАЗХОДКА ДО ПЕЩЕРА „ПРОХОДНА“ – БОЖИИТЕ ОЧИ; 

 
*УСЛУГИ В ПАКЕТА, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ В DIPLOMAT PLAZA HOTEL & RESORT **** : 

 *СПА ПАКЕТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 9 ЧАСА ДО 14 ЧАСА: финландска сауна, инфраред 
сауна, парна баня, контрастен душ, фитнес, фитнес зона на открито, басейн със 
сребърно - йонна филтрация, джакузи и  детска зона в басейна; 

 СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА: 
- Детска работилница „Майстор сладкари“ на 23.09.2022г. от 17 часа; 
- Детска празнична дискотека с участието на фокусник на 24.09.22г. от 20:00 часа; 
- Детски кът с Game зона и настолни игри; 
- Зала за детски филми; 
- Детски кът за най-малките в Pizza Plaza; 

  НОЩЕН БАР CHIVAS НА 24.09.2022Г. – С ДОПЛАЩАНЕ НА ВХОД; 
 

*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: за 2 нощувки доплаща 

79лв., за 3 нощувки доплаща 99лв. 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; 

 
 

Уелнес анимационен предобед на открито  - 24.09.22г. 
с доплащане  35лв. на човек  с включени:    
- DJ; 
- Забавни игри за малките с аниматор; 
- Барбекю обяд на открито на живописната поляна до пещера “Проходна” – с прясно изпечени 
сочни меса, зеленчуци и домашен ябълков пай;          

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

МЕНЮ ПЪРВА ВЕЧЕРЯ 22.09.22г. 
тристепенно сет меню  

Салата шайби домати с печена пиперка с 
млечна плънка и сос Песто  

Филе от свинско месо с рагуфинов сос и 
гарнитура бейби моркови и броколи  

Питка 
Шоколадова пастичка 

Минерална вода  
 

ДЕТСКО МЕНЮ 
Овчарска салата  

Мини пица и пържени картофки с кетчуп и 
майонеза 

Шоколадова пастичка 
Минерална вода  

 
МЕНЮ ВТОРА ВЕЧЕРЯ 23.09.22г. 

тристепенно сет меню  
Млечна салата с пресни краставици 

Пилешка пържола от бут със сметанов сос 
и гарнитура запечени картофи  

Питка 
Крем карамел  

Минерална вода 350мл 
 

ДЕТСКО МЕНЮ 
Млечна салата с пресни краставици 

Талиатели Болонезе  
Крем карамел 

Минерална вода  
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕНЮ ТРЕТА ВЕЧЕРЯ 24.09.22г. 
тристепенно сет меню  

Шопска салата 
Медальони от крехко свинско месо с гъбен 
сос и гарнитура пухкаво картофено пюре 

Питка  
Бисквитена торта със сладко от смокини 

Минерална вода  
 

ДЕТСКО МЕНЮ 
Редена салата домати и краставици със 

сирене 
Пилешки хапки с пържени картофки 

Бисквитена торта със сладко от смокини 
Минерална вода 

 


