Отпразнувайте Свети Валентин
в Замъка на Любовта Copsa ♥
ТИП НАСТАНЯВАНЕ

ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА ПРИ ДВОЙНО НАСТАНЯВАНЕ В СЪОТВЕТНОТО ПОМЕЩЕНИЕ

2 НОЩУВКИ

14.02 - 16.02.2020г.
ДВОЙНА СТАЯ СТАНДАРТ МЕЗОН
КОПСА

368 лв.

ДВОЙНА СТАЯ „БУТИК“ В ШАТО КОПСА

422 лв.

ДВОЙНА СТАЯ „ШАЛЕ“ В МЕЗОН КОПСА
СУИТ ДЕЛУКС В ШАТО КОПСА

494 лв.

СУИТ ДЖУНИЪР В МЕЗОН КОПСА
СУИТ ДЕЛУКС В МЕЗОН КОПСА

566 лв.

*Посочените цените са валидни при двойно настаняване в съответното помещение и включват
настаняване , закуска, безплатен паркинг, високоскоростен интернет, празнична вечеря на 14
февруари 2020г. и музикална програма , туристическа застраховка, с включено ДДС.

Нашето предложение ♥
14.02.2020г.
Ритуал по зарязване на лозята
За нас ритуала по зарязването е важна част и бихме искали да го споделим с вас! От
сутринта до обяд ще се забавляваме с хубава българска музика, кукери, вкусна храна
и чудесното вино на Шато Копса!
За да се включите към празничното зарязване, моля попитайте ни за повече информация!

Настаняване
Настаняването в Мезон и Шато Копса е след 14:00 часа до 23:00 часа. При
настаняването Ви в съответното помещение, ще Ви очаква романтична изненада от
нас, поднесена с пожелание за любов, вино и рози.

♥Welcome Drink
Ние ще се погрижим празника Ви да започне още от пристигането в Мезон и Шато
Копса. Ще ви посрещнем с чаша вино от нашата изба, за да направим настроението
Ви още по-романтично.

Празнична вечеря
От 19:00 часа в ресторант Ла Кав на Шато Копса, ще Ви очакваме, за да се
насладите на специално подбраното меню на нашия Шеф готвач, който е приготвил
за Вас романтични специалитети обогатени с продукти от роза Дамасцена.
Като допълнение към Вашата вечеря сме подбрали бутиковите вина на Шато Копса.
Всичко това под звуците на романтична музика

♥

♥15.02.2020г.
Закуска 09:00 – 10:30 ч.
Насладете се на вкусна романтична закуска в ресторант Зеланос на
Мезон Копса. Там ще Ви очакват, домашно приготвени банички и
мекички, палачинки, както и здравословни предложения.
Рисуване и вино – от 14:00 до 16:00ч. в лоби бар Мезон
Създайте още един общ спомен заедно! Предлагаме Ви да се възползвате
от нашето предложение „Нарисувай сърце“ . Призоваваме Ви да
нарисувате заедно сърце в което да напишете най-любимите ви неща в
другия, докато отпивате от подбраните вина на Шато Копса.
Услугата се заплаща допълнително 38лв./на човек/. Необходима е предварителна заявка не покъсно от 7 дни от датата на пристигане.

Предлагаме Ви да се възползвате и от нашата Релакс Зона

♥

Заявете предварително желаният от Вас вид масаж или терапия с вино
*Услугите се заплащат допълнително и е необходима предварителна заявка.

Вечеря в ресторантите на Мезон и Шато Копса
от 19:00 до 23:00ч.
Бихме желали да Ви предложим да се възползвате от нашите винени дегустации. Може да изберете
от различни по степен и вид предложения.
*Услугите се заплащат допълнително и е необходима предварителна заявка.

♥16.02.2020г.
Закуска 09:00 – 10:30 ч.
Ресторант Зеланос в Мезон Копса

