
 
 

 

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

 
 

 
  

 

  
 

  
 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
  

 

  
 

 
  

Новата година е уникална за всеки: може да бъде още 
една причина за споделено време и празник с 
любимите хора, покана да опитаме нещо ново, 
възможност да променим навиците си и разбира се 
още един прекрасен повод за ваканция! Нека 
започнем новата година подобаващо и по 
впечатляващ Премиер начин!  
• 3 нощувки или повече в стая или апартамент  
• Богата закуска на бюфет, късна закуска в първия ден 
на годината  
• Посрещане с чаша пенливо вино и сок за децата 
• Коктейл с шампанско в бар Нектар преди 
празничната вечеря 
• Празнична гала вечеря по петстепенно меню в 
ресторант Амброзия или Нектар 
• Празничен комплект за новогодишната вечер 
(балони, панделки, шапки) 
• Чаша френско шампанско за настъпването на Нова 
година 
• Анимационна програма за децата 
*Пакетът може да претърпи промени  в случай на ограничения, свързани с разпространението на Covid-19 
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Накратко: настаняване, закуска, новогодишна гала вечеря, 
коктейл  с шампанско в бар Нектар преди празничната вечеря  

и още много други изненади! 

 В деня на пристигането –ден 1-ви 
• Пенливо вино при настаняване 
• Празнични събития и програма  
• Децата могат да се забавляват със специалната  празнична анимационна програма 
• За да се вдъхновим от атмосферата на празника и да приповдигнем  настроението  на 
гостите  в хотела ще звучат празнични песни 
• Невероятното парти в бар Нектар след вечеря не е за изпускане. Гостите ще могат да се 
насладят на хубавата музика и приятната компания, на отбраните напитки и впечатляващите 
коктейли и да отпразнуват с танци и вълшебни емоции новогодишната нощ! 
 
31 декември 2020 
• Забавление за децата с празнични игри и анимация, а в това време родителите ще могат да 
отделят време за себе си и да релаксират в СПА центъра 
• Преди вечеря е организиран празничен коктейл с шампанско  
• Празнична гала вечеря в ресторант Амброзия 
• Гостите ще получат празничен комплект за новогодишната вечер (балони, панделки, парти 
аксесоари) 
• Ще звучи празнична музика на живо 
• Романтиците ще  уловят  #ПърватаЦелувкаЗаГодината заедно с любимия си човек под имела 
на Премиер 
• Всички ще се насладят  на чаша френско шампанско с настъпването на новата година 
 
01 януари 2021 
• За да могат гостите да се радват на спокойствието и почивката си, в този ден закуската ще 
продължи до 11:30 
• Комплимент -  празнични коктейли за двама в бар Нектар в първия ден на новата година  

 
 
 



 
 
 

Вълшебството на новогодишната нощ 
В Премиер! 

 

 
• Гостите могат да дадат воля на въображението си , да направят своя ПРЕМИЕР снежен човек 
и да качат  снимка с хаштаг  #МоятСнеженЧовекЕПо-хубавОтТвоя. Победителят ще спечели 
ексклузивен десерт, приготвен специално за него от сладкаря на хотела (в зависимост от 
метеорологичните условия) 
• Забавление за децата с празнични игри и анимация, а в това време родителите ще могат да 
отделят време за себе си и да релаксират в СПА центъра 
• В бар Нектар гостите ще могат да се насладят и на знакови празнични десерти! 
 
И още повече празнично вълшебство към преживяването! 
• Гостите  на хотела могат да се порадват на един ден в планината – ски, сноуборд или просто 
зимни забавления в снега 
• Също  и да се отпуснат и да се презаредят с енергия като си подарят един масаж в Le Spa 
центъра (по желание) 
• Или да вземат участие във винени дегустации през деня (при възможност) 
 
• Конкурс за рисунка: Всички ще могат да потърсят вдъхновение в рисуването и да 
пресъздадат своето Премиер преживяване. Най-добрите произведения на изкуството ще 
бъдат изложени на рецепцията! 
• И да си пожелаят  нещо под коледното  дърво. да закачат желанието си на елхата, да 
затворят очи, да си направят  снимка  за спомен  и да повярват, че наистина ще се сбъдне! 
• В хотела ще зарадват гостите с греяно  вино – глювайн (след обяд),  както и с  
музикални изпълнения на живо  в бар Нектар. 
 
В последния ден от почивката 
• 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! 

 




