
 
 

 

 В ПРЕМИЕР вече се подготвяме да посрещнем 
празниците с интересни и вълнуващи пакети! 

 
  

 

  
 

  
 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
  

 

  
 

 
 
  

Нашите гости ще се насладят на апетитни ястия и храна за ценители, 
отбрани вина, спа удоволствия, зимни спортове, занимания и 
забавления за цялото  семейство. Създадохме коледната си програма, за 
да  предложим неповторимо съчетание от лежерна почивка и 
пълноценни удоволствия. Вълшебната Коледа в ПРЕМИЕР започва още с 
пристигането в хотела – ще посрещнем гостите си с чаша пенливо вино и 
след това лично ще ги придружим до тяхната стая или апартамент.  

 
Празничният ни пакет включва: 
•    Настаняване в стая или апартамент  
•    Богата закуска 
•    Празнична гала вечеря на Бъдни вечер в ресторант Амброзия или бар        
Нектар 
•    Елегантен коктейл с пенливо вино, непосредствено преди 
празничния обяд 
•    Празничен коледен гурме обяд 
•    Безплатен безжичен интернет в стаята и общите части на хотела 
•    Безплатно използване на Le Spa (сауна, джакузи, хамам, парна баня и 
фитнес) и на отопляемия вътрешен басейн 
•    Празнична анимация за децата  
•    Комплимент в стаята -  бутилка вино, бутилка минерална вода и 
плодове в деня на настаняване 
•    Безплатен шатъл до/от началната станция на лифта по време на ски 
сезона 
•    Комплимент при настаняване – чаша пенливо вино за „Добре 
дошли” 
•   Безплатен паркинг 
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Магията на Коледа в Премиер!  
 

 БЪДНИ ВЕЧЕР  - 24-ТИ  ДЕКЕМВРИ 

•    За да се вдъхновим от атмосферата на празника и да 
приповдигнем  настроението  на гостите  в хотела ще звучат празнични песни 
•    Празнични събития и програма вечерта 
•    Забавление за децата с разнообразни игри и анимация, а в това време 
родителите ще могат да отделят време за себе си и да релаксират в СПА центъра 
•    Гурме гала вечеря по четиристепенно меню  в отличения с награди ресторант 
Амброзия 
•    Невероятното парти в бар Нектар след вечеря не е за изпускане!  Гостите ще 
се  насладяте на хубавата музика и приятната компания, на впечатляващите 
коктейли и ще могат да отпразнуват с танци и вълшебни емоции празничната 
нощ! 
 
КОЛЕДА – 25-ТИ ДЕКЕМВРИ 
•    Коледното утро започва с  богатата и разнообразна закуска в ресторанта 
•    На обяд, от 12 до 13 часа, е организиран празничен коктейл с пенливо вино в 
уютния бар Нектар 
•    Коледният гурме обяд  ще се сервира в отличения с награди  ресторант 
Амброзия или бар Нектар с празнично меню с пуйка, прасенце и апетитни 
гарнитури 
•    След като е раздавал подаръци през цялата нощ, дядо Коледа ще зарадва с 
появата си и децата в хотела! 

 
 
 



 
 
 
 

Премиер моменти, незабравими преживявания! 
 

 
26-ТИ  ДЕКЕМВРИ 
•    Гостите на хотела ще могат да усетят удоволствието от пълноценната почивка 
като започнат деня с лежерна закуска в ресторанта    
•    Също и  да се порадват  на един ден в планината – ски, сноуборд или просто 
зимни забавления в снега 
•    Децата могат да се повеселят със специалната  празнична анимационна 
програма 
•    По желание  гостите могат да вечерят в основния ресторант Дионисос и да 
опитат различни ястия и вкусове от богатия бюфет  или да се насладят на а-ла-
карт вечеря от менюто със специалитети  в ресторант Амброзия или бар Нектар 
 
 
27-МИ ДЕКЕМВРИ 
•    Преди да се отправят обратно към дома гостите ще могат да се насладят на 
спокойна закуска в ресторант Дионисос! Напускането на хотела е до 12 часа. 
Разбира се могат и да удължат престоя си и да се порадват на още вълшебни 
моменти в ПРЕМИЕР! 

 
 
 
 
 




