Комплексът се намира в
крайградската
туристическа зона
Ксилифор, на около 4 км /с
автобус, около 10 км/ от Велико Търново и на 3 км.
от Архитектурно-исторически резерват с Арбанаси.
Местоположението на комплекса, климатът в
района,
прекрасната
природа,
тишината
и
спокойствието са чудесни условия за отдих и
релаксация. Близостта му до старопрестолния
Търновград
и възрожденското
село
Арбанаси
предоставя разнообразни възможности за посещение
на църкви, манастири, музеи и други исторически
обекти.

 2 нощувки със закуски на блок маса и празнична вечеря на 3 март – 132.00 лв.
 3 нощувки със закуски на блок маса и празнична вечеря на 3 март – 164.00 лв.
 4 нощувки със закуски на блок маса и празнична вечеря на 3 март – 196.00 лв.
Условия на офертата:
√ Пакетът е за един човек, при минимум двойно/тройно настаняване;
√ Дете до 6 ненавършени години се настанява безплатно за нощувка;
√ За дете от 6 до 13 ненавършени години се заплащат на рецепция 50% от стойността на пакета
за избрания вариант;
√ За настаняване на дете над 13 години е необходимо да се заплати цената по пакет.

Пакетът включва още:
 Българска фолклорна вечер с DJ Даниел Тилков от Party Smile Studio
 Безплатен паркинг за гостите;
 Интернет в общите части на комплекса;
 Посещение на Музея на туризма;
 Детско кино - в една от залите;
ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 Минимален брой участници за провеждането и осъществяване на празничните
пакети – 50 човека.
 Срок за уведомяваме при недостатъчен брой записани хора:
 15 дни преди започаването на изпълнението на туристическия пакет и връщане на
депозит.

За контакти:
тел/факс: 062/63 58 23
Моб. тел.: 0896/ 69 78 32 – Силвия Димитрова; ; 0896/75 70 49 – Жулиета Симеонова,
e-mail: trapezitca_1902@abv.bg;
web-site: www.momina-krepost.com

Празнична вечеря на 3 март 2020 г.:
Меню за възрастен:
Празнична салата – 350 гр.

Детско меню:
Празнична а салата – 200 гр.

/Катък с печена чушка, кьопоолу,сирене, яйце,
моркови, цвекло, филе „Елена“/

/Катък с печена чушка, кьопоолу,сирене, яйце, ,
моркови, цвекло, филе „Елена“/

Ракия „Сухиндол“ отл. – 50 мл.
Минерална вода „Горна Баня“ – 500 мл.
Безалкохолна напитка – 250 мл.
Празнично св. филе с хрупкава коричка и
гарнитура /ориз с бейби моркови, карфиол и
броколи/ – 400 гр.
Питка – 1 бр.
Вино : каберне - бутилка 330 мл.
Суджук / Луканка – 50 гр.
Торта – 1 парче

Минерална вода „Горна Баня“ – 500 мл.
Натурален сок „Cappy“ – 250 мл.
Празнично св. филе с хрупкава коричка и
гарнитура /ориз с бейби моркови, карфиол и
броколи/ – ½
Питка – 1 бр.
Тробичка с лакомства
Торта – 1 парче

Закуска:
БЛОК МАСА: кафе, чай, прясно мляко, пържени филийки, бухти (мекици), сандвич с шунка и
кашкавал, няколко вида пакетирани сладка, мед, мюсли,кекс, сирене, кашкавал, топено сирене, шунка,
колбас, прошуто, масло, домати, краставици, варени яйца, бъркани яйца с бекон, бял и черен хляб

