
 
 
 

 

Цена  за  2222  нощувки: 

Легло в двойна/тройна стая:    262.00  лв.       
Цена  за  единична  стая:   320.00  лв. 

Цена  за  апартамент  за двама:  564.00  лв. 

 

Цената включва: 2  нощувки;  2  закуски, Новогодишна празнична вечеря в ресторант ,,Зорница‘‘ 

туристически данък, застраховка, ползване на басейн с минерална вода, сауна и парна баня; 1 вечеря в 

ресторант „Палас“ или ресторант „Константина Палас“ / по избор/ - осигурен транспорт! 

 

 Деца  до  3,99  години  нощуват безплатно и не ползват услуги, без куверт в ресторанта. 

 Деца  от  4  години  до  17,99  години  заплащат  170,00 лв. за 2нощувки,Новогодишна празнична 

вечеря в ресторант ,,Зорница‘‘/детски куверт/ и вечеря в рест. Палас или рест. „Константина 

Палас“ 

 

 

 

 

Цена  за  3333  нощувки: 

Легло в двойна/трона стая:    353.00  лв.       

Цена  за  единична  стая:   440.00  лв. 

Цена  за  апартамент  за двама:  686.00  лв. 

 

Цената включва: 3  нощувки;  3  закуски, туристически данък, застраховка, ползване на басейн с 

минерална вода, сауна и парна баня; Новогодишна празнична вечеря в ресторант ,,Зорница‘‘, 2 вечери 

– една в ресторант „Палас“ и една в ресторант „Константина Палас“:  

 
 Деца  до  3,99  години  нощуват безплатно и не ползват услуги, без куверт в ресторанта. 

 Деца  от  4  години  до  17,99  години  заплащат  235,00 лв. за 3нощувки, Новогодишна празнична 

вечеря в ресторант ,,Зорница‘‘/детски куверт/ и вечеря в рест. Палас или рест. „Константина 

Палас“ 

 

 

 

       



 

 

 

             

 

       УСЛОВИЯ: 
 Посочените  цени  са  с включен  ДДС. 

 Резервацията  се  счита  за  потвърдена  при  50  %  авансово  заплащане  на   услугата до 

01.12.2022 г. 

 Доплащане до  15.12.22 г.  на останалата  част  от  сумата. 

 При  анулиране на предварителната резервация  до 15.12.22 г.  се  удържа направената 

авансова вноска.  

 При анулиране преди пристигане, не явяване или прекъсване на престой се начислява 

неустойка в размер на първата нощувка от анулирания период и куверта за Новогодишната 

празнична вечеря 

 В ресторанта  и  в  хотелските стаи  пушенето  е ЗАБРАНЕНО! 

 В  момента  на подаване  на  резервацията  се  конкретизира  периода  за  настаняване и 

вечерите в избрания ресторант. 

 

ВАЖНО!!!  Забранено е внасянето и използването в комплекса на Увеселителни пиротехнически 

изделия. 

 Офертата е валидна при минимум две нощувки. 

Радка Начева 

Тел: 0431/63939; 0884 07 01 07 

e-mail: info@hotel-zornica.com 

 www.hotel-zornica.com  

                                                    
 

 

 

Нашите  предложения  за  запълване  на  свободното  време  на  гостите по време  на престоя  им  в  
град  Казанлък, е посещения на следните обекти: 

 

 Посещение  на  Исторически  музей „Искра“, гр. Казанлък 

 Посещение  на Музей на Розата, гр. Казанлък 

 Посещение  на  копие  “Тракийска  гробница” 

 Посещение  на  гробница “Голяма Косматка  - СЕВТ III“ 

 Посещение  на  гробница “ Оструша “ 

 Посещение  на  гробница “ Шушманец “ 

 Посещение  на  гробница “ Хелвеция “ 

 Посещение  на  гробница “Грифоните “ 

 Посещение  на  храм-паметник  “Шипка” 
 

Заб.  Таксите се заплащат на касите на обектите!   На 01.01.2023г. обектите няма да работят !!! 
Тел. за информация относно обектите:   0889 40 48 50 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Меню за Новогодишна празнична вечеря в ресторант ,,Зорница‘‘ 

 

 Новогодишна салата /краставици, домати, зелен лук, краве сирене, яйце, маслини, руска салата, 

млечна салата, мус от печена чушка/ 

 Предястие/микс домашно приготвени лозови и зелеви сърмички/ 

 Основно ястие: Свинско руло с гарнитура задушени зеленчуци и сос /св. врат, телешки суджук, 

гъби, сметана, микс от зелени подправки/ 

 След ястие: Селекция от български сушеници и сирена/суджук, филе ,,Елена‘‘,кашкавал/ 

 Прясно изпечено хлебче 

 Сезонни плодове 

 Микс от ядки 

 Баница с късмети 

 Десерт ,,Изненада‘‘ 

 Безалкохолно – 1 бр. 

 Карнобатска отлежала 3 години – 50 мл. 

 Чаша червено вино – 250 мл. 

 Чаша шампанско 

 

           Програма: 

 Професионален Ди Джей 

 Новогодишна програма с много настроение и танци 

 Празнична украса 

 

Меню за вечеря в ресторант «Палас» 

 Салата „Севтополис”/белени домати, свежо биволско сирене, прясно изпечена 

чушка, зехтин/ 

 Пържола „Палас“ / свинска пържола, пилешки дробчета, лук, гъби, мащерка, сос/ 

 Хляб - филийка   2 бр.        

 Малинов чийз кейк        

 Минерална вода     

 Ракия -  100 мл.             

Меню за вечеря в ресторант «Константина Палас» 

 Традиционна шопска        

 Гриловано пилешко филе /гарнирано със запечени картофки с масло/ 

 Чабата бяла                  

 Шоколадов чийз кейк        

 Мин. Вода                 

 Бургас 63 -  100 мл. 

 
 

 

 

 


