
СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ 2020 – 2021 г. 

във Ваканционно селище Орлова скала 

 

 
 

КОЛЕДНА ОФЕРТА 
Период на настаняване 25 – 28.12.2020 г., три нощувки със закуски, обяди, вечери и 

Празничен Коледен обяд 

 

Тип настаняване Цена двойно настаняване 

Двойна стая 459 лв 

Студио 499 лв 

 

Имаме удоволствието да предоставим 10 % отстъпка от цената за резервации до 15ти 

ноември! 

 

Дете до 2г. се храни и настанява безплатно, при двама пълноплащащи възрастни 

Дете от 1.99 г. до 11.99 г. при двама пълноплащащи възрастни ,заплаща 40 % от пакетната цена 

на възрастен 

Дете над 11.99 г. в студио, при двама пълноплащащи възрастни, заплаща 50 % от цената за 

възрастен. 

Минимален престой – 3 нощувки 

 

Цената е на човек за целия престой и включва: 

❖ Три нощувки в двойна стая или студио 

❖ Паркинг 

❖ Сауна 

❖ Тракийска закуска - мекици, домашна баница, пържени филийки и др. 

❖ Обяд на три сет меню – 3 (три) бр. Вариантите се изпращат при потвърждение. 

Примерно меню: боб с манатарки, пълнен патладжан с кайма и запечен с кашкавал, 

домашна бисквитена торта 

❖ Вечеря на три сет меню – 2 бр. Вариантите се изпращат при потвърждение. 

Примерно меню: салата на овчаря, свински джолан с картофи и билки, заешки кекс с 

моркови 

❖ Празничен Коледен обяд на 26-ти декември 2020 г.  

❖ 10% отстъпка от масажите – класически или ДАО масаж 

❖ 10% отстъпка от ползване на Тракийска баня 



❖ Туристическа застраховка, 9 % ДДС, местен туристически данък 

 

 

 

 

КОЛЕДЕН ПРАЗНИЧЕН ОБЯД 

Вариант 1 

Салата 

Домати, краставици, печена чушка, Снежанка, маслина, магданоз и плочка сирене 

 

Предястие 

Палачнка с пилешко филе, сметана, кисели краставички, запечена с кашкавал 

 

Основно 

Свинско печено със сотирани картофи с билки 

 

Коледна питка 

Плато сухи мезета (за 4 човека) 

Минерална вода – 0.500 мл 

Безалкохолно  

Чаша вино  

Кайсиева ракия – 50 мл. 

 

Десерт 

Домашна баклава по специална рецепта 

 

Вариант 2 

Салата 

Микс зелени салати, киноа, чери домати, фета сирене, медено горчичен дресинг и 

тиквено семе 

 

Предястие 

Запечено козе сирене с мед и орехи 

 

Основно  

Пуешко филе със задушени сезонни зеленчуци 

 

Десерт 

Тиквен чийзкейк 

 

Коледна питка  

Плато сухи мезета (за 4 човека) 

Минерална вода – 0.500 мл 

Безалкохолно 

Чаша вино  

Сливова ракия – 50 мл. 

 



НОВОГОДИШНА ОФЕРТА 
Период на настаняване 29.12 - 31.12 / 02.01 - 04.01.21 г. три нощувки със закуски, обяди, 

вечери, Празнична Новогодишна програма и томбола с голяма награда Почивка за двама! 

 

Тип настаняване Цена двойно настаняване 

Двойна стая 479 лв 

Студио 519 лв 

 

Имаме удоволствието да предоставим 10 % отстъпка от цената за резервации до 15ти 

ноември! 

 

Дете до 2г. се храни и настанява безплатно, при двама пълноплащащи възрастни 

Дете от 1.99 г. до 11.99 г. при двама пълноплащащи възрастни ,заплаща 40 % от пакетната цена 

на възрастен 

Дете над 11.99 г. в студио, при двама пълноплащащи възрастни, заплаща 50 % от цената за 

възрастен. 

Минимален престой – 3 нощувки 

 

Цената е на човек за целия престой и включва: 

❖ Три нощувки в двойна стая или студио 

❖ Паркинг 

❖ Сауна 

❖ Тракийска закуска – мекици, домашна баница, пържени филийки и др. 

❖ Обяд на три сет меню – 3 (три) бр. Вариантите се изпращат при потвърждение. 

❖ Вечеря на три сет меню – 2 бр. Вариантите се изпращат при потвърждение 

❖ Новогодишна вечеря 

❖ Празнична програма - DJ парти 

❖ 10% отстъпка от масажите – класически или ДАО масаж 

❖ 10% отстъпка от ползване на Тракийска баня 

❖ Туристическа застраховка, 9 % ДДС, местен туристически данък 

 

 

 

НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ 

Вариант 1 

Салата 

Домат, краставица, печен патладжан, плочка сирене, яйце 

 

Предястие 

Спаначена палачинка с Филаделфия и маслини 

 

Основно 

Свинско печено със сос от манатарки и печени картофи с билки 

 

Десерт 

Френска селска торта 



 

Баница с късмети 

Плато сухи мезета (за 4 човека) 

Минерална вода – 0.500 мл 

Безалкохолно  

Чаша вино  

Кайсиева ракия – 50 мл. 

 

Вариант 2 

Салата 

Свежи саладки с авокадо, сушени домати, моцарела и лек дресинг 

 

Предястие 

Запечен камембер с боровинки 

 

Основно 

Пъстърва на скара с гриловани зеленчуци 

 

Десерт 

Ябълков пай  

 

Баница с късмети 

Плато сухи мезета (за 4 човека) 

Минерална вода – 0.500 мл 

Чаша вино  

Сливова ракия – 50 мл. 

 

 

Условия по офертата: 

1. За да бъде гарантирана Вашата резервация е необходимо 50 % предплащане на 

завените услуги до 7 дни след датата на писменно потвърждаение от страна на клиента 

на E: info@orlovaskala.com . Доплащането на всички заявени услуги е необходимо да 

бъде направено до 05.12.2020 г. 

2. Условия за анулации:  

безплатно анулиране до 15.11.2020 г. . За анулации между 15.11 и 19.12.2020 г. клиенът 

дължи стойността на 1(една) нощувка от пакета. 

За анулации след 19.12.2020 г. хотелът запазва правото си да не възстановява цялата 

сума по резервацията. 

3. Внасянето на храни и напитки в ресторанта не е разрешено. 

4. С приемането на офертата се съглаявате с общите условия, работно време и политика 

на ваканционното селище обявени в сайта. 

5. С приемането на тази оферта клиенът се задължава да спазва всички условия за 

безопастност във връзка с COVID 19.  

 

 

 

mailto:info@orlovaskala.com

