КОЛЕДНА МАГИЯ
В ХОТЕЛ ”СЕЗОНИ” ТРЯВНА
Свят, в който Ви предлагаме да се потопите в празничните дни и да
изживеете магията наречена Коледа в хотел “Сезони” Трявна.
Свят, в който традициите оживяват
Коледна елха... подаръци... и изобилие.
Свят, в който Вашият празничен пакет включва:
24 декември – Бъдни вечер “Тиха нощ, свята нощ...”
19.00 часа Вечеря в Ресторант “Сезони”
Отец Неделчо ще благослови и тази година коледната трапеза, ще
прекади и мироса Бъдника за камината, ще Ви помаже с миро и ще
отправи молитва за здраве и благоденствие за Вас и Вашите близки.
25 декември – Честито Рождество Христово
8.00-11.00 часа Закуска “Коледно ухание”
11.00 часа Пред Коледната елха
Време е за Дядо Коледа ...за подаръци,
време на радост, снимки и ...сълзи от щастие.
19
19.00 часа Празнична Коледна Вечеря
26 декември – Рождество Христово
8.00-11.00 часа Закуска “Коледно утро”
27 декември- Стефанов ден
8.00 – 10.00 ч – закуска на блок маса

Настаняване

Легло в двойна или тройна стая
Апартамент
Единична стая
Дете от 4 до 12г на редовно легло
при двама пълноплащащи възрастни
Дете от 12 до 16г на редовно легло
Дете до 4 не навършени години
при двама пълноплащащи възрастни

2 дневен пакет 3 дневен пакет
24.12.202223-26.12.2022
26.12.2022
или
24-27.12.2022
Цена на човек Цена на човек
150 лв
190 лв
200 лв
270 лв
195 лв
260 лв

4 дневен пакет
23-27.12.2022
или
24-28.12.2022
Цена на човек
220 лв
320 лв
310 лв

75 лв

95 лв

110 лв

120 лв
Безплатно
на база ВВ

150 лв
Безплатно
на база ВВ

170 лв
Безплатно
на база ВВ

Коледният пакет включва:









Съответния брой нощувки - възможност за ранно настаняване и късно освобождаване
Закуска на блок маса
Обредна вечеря на блок маса на 24 декември – Коледен пост съобразен с традициите
Празнична вечеря на 25 декември на четиристепенно меню /салата, предястие, основно,
десерт, хляб, бутилка мин. вода 500 мл., вино /бяло, червено или розе/ 250 мл.
За децата - салата, основно, десерт, сок
Ползване на паркинг
Безжичен интернет
Туристическа такса и застраховка

Условия на резервация:
50 % от сумата се заплаща в 7 дневен срок след резервацията, останалите 50% се
заплащат на място при настаняване.

BG93 BPBI 7945 1060 4819 02
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„Юробанк България” АД

Условия за анулиране на резервация:
 Безплатно анулиране до 15.12.2022г., след тази дати авансовото плащане по потвърдена
резервация не се възстановява.
 В случай на форсмажорни обстоятелства във връзка с пандемията от COVID-19 и
издадена ограничителна заповед от Министерството на здравеопазването на РБ,
ръководството на хотел Сезони се ангажира да възстанови напълно направеното
авансово плащане.

ХОТЕЛ СЕЗОНИ
Гр. Трявна, ул."Кънчо Скорчев" №11
Тел. +359 885 800 154 ; е-mail: seаsons@mail.bg ;

seаsons.tryavna@gmail.com

