хотел Естрея Резиденс 4*
Св.Св. Константин и Елена
Нова Година 2021 ÷ 2022
30 декември 2021г – 03 януари 2022г
Акценти на празнично предложение:
Новогодишна Гала вечеря в бална зала Добруджа
2 тематични музикални вечери
20 % отстъпка от услугите в МедиСпа център
Новогодишна томбола с награди
Минимум 3 дни All inclusive
I. Хотелът
Хотел Естрея Резиденс 4* е разположен в к.к-с Св.Св. Константин и Елена. Разполага с 60 стаи и 17
апартамента, зимна градина, просторно лоби, лоби бар, основен ресторант, бална зала за 230 човека,
МедиСпа център с минерален плувен басейн, релакс зона, сауна, спа капсула, фитнес, масажни зони и
хидромасажни вани. Сградата е с централна климатизация. Хотелът работи целогодишно.
II. Удобства и услуги в хотела
Основен ресторант
Лоби с лоби бар до 23.00ч
Зимна градина
Паркиране пред хотела – без охраняване, платена услуга, която не се предоставя от хотела
Индивидуална каса за ценности в стаите – безплатна услуга
Закрит плувен басейн с минерална вода, сауна, парна баня – безплатна услуга
МедиСпа център с масажи, спа капсула, хидромасажна вана - платена услуга
Медицинско обслужване - платена услуга
Wi Fi – в общите части на хотела – безплатна услуга
III. Описание на услугите включени в All inclusive пакета за празничните дни
Настаняване най-рано на 30 декември / Напускане на стаята най-късно на 03
12:00 / 15:00
януари
* Закуска на блок маса, 31 декември и 02, 03 януари
08:00 - 10:00
* Брънч (късна удължена закуска) на 01 януари
11:00 - 15:00
* Обяд на блок маса, 30 и 31 декември и 02 януари
12:00 - 14:00
* Следобедни чай и кафе на Лоби бар : всички топли напитки се сервират с
разнообразни бисквити, дребни сладки и др., 30 и 31 декември и 01, 02
януари
15:00 - 17:00
* Вечеря на блок маса на 30 декември, 01 януари и 02 януари.
18:00 - 20:00
тематични музикални вечери след вечеря на дати 30 декември и 01 януари.
* Неограничена консумация на напитки:
10:00 - 23:00
10:00 - 23:00
- Алкохолни напитки - определени марки българско производство
- Газирани безалкохолни напитки, трапезна вода
- Топли напитки: кафе (с мляко), какао, горещ шоколад, мляко, капучино,
чай (плодов, билков, черен, зелен)
10:00 - 23:00
10:00-12:30 /15:00-17:00
* Дневна анимация: стречинг, водна гимнастика
20:00 - 20:30
* Детска вечерна програма: детска дискотека на 31 декември, 01 и 02 януари
* Закрит минерален басейн, шезлонги и хавлии, матраци
08:00 - 19:00

1|Page

NB! На 31 Декември вечерята ще започне в 19.30 ч. по авторско петстепенно Гала меню. Напитките,
включени в „All Inclusive” ще се предлагат до 19.00 ч. След този час, до сутринта на 01 Януари 2022
храните и напитките, включени в цената, са само тези, изброени в Гала менюто. Всички поръчки за храни
и напитки в часовите рамки 19.00 ч на 31 Декември 2021 до 11.00 ч на 01 Януари 2022, извън
включените в Гала менюто на Новогодишната вечеря са предмет на допълнително заплащане.
IV.
Празнични тридневни пакети
Всички цени са в лева, на човек с включени ДДС, туристически данък.
.
Вид стая
Минимум
Максимум
Цена за 3
настаняване
настаняване
нощувки на
човек, all
inclusive
1 възрастен и 1
2 възрастни и 1 дете
Двойна стая
440 лв
дете
или 3 възрастни
1 възрастен
1 възрастен
Единична стая
800 лв

Апартамент

Двама възрастни

2 възрастни и 2 деца
или 3 възрастни и 1
дете

475 лв

Допълнителна
ношувка

70 лв
100 лв
70 лв

Намаления за допълнително легло:
o Дете 0 – 3 год. (не ползва самостоятелно място в ресторанта по време на Новогодишната
вечеря.) – безплатно;
o 1во дете 4 – 12 год. настанено с 2ма или 3ма възрастни в двойна стая или апартамент според
максималното настаняване в помещение заплаща 30% от цената на пакета за възрастен;
o 2ро дете 4 – 12 год. настанено с 2ма възрастни в апартамент заплаща 60% от цената на пакета
за възрастен;
o 1во дете 4 – 12 год. настанено с 1 възрастен в двойна стая заплаща 75 % от цената на пакета
за възрастен;
o 2ро дете 4 – 12 год. настанено с 1 възрастен в двойна стая заплаща 25 % от цената на пакета
за възрастен;
o 3ти възрастен над 13 год. в двойна стая или апартамент заплаща 70 % от цената на пакета за
възрастен;
Пакетните цени в таблицата по-горе включват :
Настаняване в съответния тип помещение за 3 нощувки;
Аll Inclusive за празничните дни – по описание;
Празнична програма 31 декември 2021г с фолклор, латино програма и DJ;
Тематични музикални вечери на 30 декември 2021г и 01 януари 2022г;
Новогодишна Гала вечеря на 31 декември 2021г от 21.00 ч – в бална зала Добруджа;
Участие в томбола с награди : уикенд в хотел Естрея и спа услуги в МедиСпа Естрея
VII. Важна информация
ОРГАНИЗАЦИЯ В МЕСТАТА ЗА ХРАНЕНЕ ЗА ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ В РАМКИТЕ НА ОЛ
ИНКЛУЗИВ ПРОГРАМАТА И НОВОГОДИШНАТА ВЕЧЕРЯ:
Първото хранене в деня на пристигане е обяд; последното в деня на заминаване е закуска;
При настаняване всеки клиент ще получи номер на резервираната за него маса за новогодишната
вечер на 31 декември в бална зала Добруджа;
Всички хранения в рамките на престоя на гостите в хотела (закуска, обяд и вечеря на бюфет) се
провеждат в основен ресторант Естрея;
Резервации за конкретни маси за основен ресторант не се изискват, а няма и да се приемат;
Местата за хранене в ресторанта ще са на разположение на всички гости, при равни възможности;
Разположението на масите в бална зала Добруджа на 31 Декември е по предложение на хотела.
Местата ще бъдат поименно разпределени (само за вечерта на 31 Декември). Не се приемат

2|Page

резервации за конкретни маси. Клиентите са длъжни да приемат предложението на хотела за избор
на маса и разположението й, съобразено с техния брой;
Дете от 0 – 3.99 не ползва самостоятелно място в ресторанта, по време на Новогодишната вечеря.
Новогодишната празнична вечеря на 31 Декември ще бъде поднесена с официален сервиз в 5
степенно авторско меню в бална зала Добруджа с включен пакет напитки;
Вечерите на 30 Декември и 1 / 2 Януари ще протекат на самообслужване /блок маса. Всички напитки,
поръчани извън часовия диапазон на действие на “All inclusive”, както и в периода 20.00 ч., на 31
Декември до 11.00 часа на 01 Януари 2022 се заплащат допълнително.
Тютюнопушенето във всички затворени общи помещения и ресторанта на комплекса е забранено
по смисъла на българското законодателство.
Подробна информация за конкретните имена на участниците в празничната шоу програма ще бъде
представена на по-късен етап.
ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ
Паркиране на автомобилите без заплащане е възможно по неохраняемите алеи около хотела. Хотелът не
предоставя никакви охранителни услуги по отношение на паркираните автомобили, съответно не поема
ангажимент и не носи отговорност за сигурността и опазването на автомобилите по какъвто и да е начин.
VIII. Условия и срокове на плащане
Резервации се заплащат:
30% от цената по съответната резервация следва да се заплати в срок от 3 календарни дни, от датата
на потвърждаването й;
Пълната сума (останалите 70%) е дължима най - късно на 10 декември 2021г. След тази дата - 100%
от цената по всяка постъпила резервация следва да се заплати до 3 календарни дни, от датата на
потвърждаването й, но не най-късно от 20 декември 2021г.
Неустойки за анулации на вече потвърдени резервации, както следва:
Анулации, направени до 20 ноември 2021г – без неустойка
Анулации, направени след 21 ноември 2021г - 30% от сумата по съответната резервация
Анулации, направени след 21 декември 2021г - 100% от сумата по съответната резервация.
Замяна на имена по резервация се приема до 21 декември 2021г.
Заплащането се извършва в брой или на посочената банкова сметка на хотела:
Банка: Прокредит Банк ЕАД
Фирма: Естрея ООД
BIC Код : PRCBBGSF
IBAN в BGN: BG49PRCB92301032338114
Хотелът си запазва правото да променя цените по собствена преценка, ако такава необходимост
възникне. Цените на вече предплатени резервации не подлежат на промяна и са обвързващи за страните.
При влошаване на пандемичната обстановка в Р.България, водеща до невъзможност хотелът да работи
и/или да предоставя качествена all inclusive услуга, последният си запазва правото едностранно да
анулира всички резервации и върне заплатената сума в срок от 3 работни дни.
Хотел Естрея Резиденс 4*, к.к-с Св.Св. Константин и Елена
тел.052 702 580; Мобилен: 0882 368 691
г-жа Албена Йорданова, Управител
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Меню
Нова Година 2022
Салата
Салата „ Естрея ”
/ домати, краставици, моцарела, снежанка, катък с печен пипер, кьопоолу, маслини, брускета

- 450 гр. /

Предястие
„ Ортобалди“
/ пилешко месо, топено сирене, кашкавал, кисели краставички и майонеза обвити в палачинка

Основно ястие
Свинско бонфиле с манатарки и сос "Братен жус"
/ свинско бонфиле запечено и поднесено с горски манатарки и сос Жу,
гарнирано с картофен огретен и гриловани зеленчуци- 400 гр. /

Питка - 50 гр.
Баница с късмети - 120 гр.
.

Деликатесни колбаси и сирена
100 гр.
Десерт
Торта Рафаело
- 120 гр.

Плодове асорти - банан, ябълка, мандарина и портокал
- 150 гр.

Напитки
Минерална вода - 500 мл.
Безалкохолна напитка - 250 мл.
Ракия Бургаска мускатова х 100 гр.
Вино от изба Белоградец х 1/2 от 750 мл.
Шампанизирано вино х 1/4 от 750 мл.

4|Page

- 200 гр. /

Детско Меню
Нова Година 2022
Салата
Салата „ Естрея ”
/ домати, краставици, моцарела, снежанка, катък с печен пипер, кьопоолу, маслини, брускета - 450 гр. /

Предястие
„ Ортобалди“
/ пилешко месо, кашкавал, кисели краставички и сос Бешамел – 200 гр./

Основно ястие
Хрупкави пилешки филенца със сметанов сос и пържени картофи
- 450 гр. /

Питка - 50 гр.
Баница с късмети - 120 гр.
.

Десерт
Торта Рафаело
- 120 гр.

Плодове асорти - банан, ябълка, мандарина и портокал
- 150 гр.

Напитки
Минерална вода - 500 мл.
Безалкохолна напитка - 250 мл.
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Вегетарианско Меню
Нова Година 2022
Салата
Салата „ Естрея ”
/ домати, краставици, моцарела, снежанка, катък с печен пипер, кьопоолу, маслини, брускета - 450 гр. /

Предястие
Пълнен патладжан със сирена, чия и пармезан
- 200 гр. /

Основно ястие
Сьомга на туч
/ Филе от сьомга на туч гарнирано с пюре от кореноплодни и аспержи

- 450 гр. /

Питка - 50 гр.
Баница с късмети - 120 гр.
.

Деликатесни сирена
100 гр.
Десерт
Торта Рафаело
- 120 гр.

Плодове асорти - банан, ябълка, мандарина и портокал
- 150 гр.

Напитки
Минерална вода - 500 мл.
Безалкохолна напитка - 250 мл.
Ракия Бургаска мускатова х 100 гр.
Вино от изба Белоградец х 1/2 от 750 мл.
Шампанизирано вино х 1/4 от 750 мл.
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