Тодоров ден и

8 Март в

Maison & Chateau Copsa
ТИП НАСТАНЯВАНЕ

ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА ПРИ ДВОЙНО НАСТАНЯВАНЕ В СЪОТВЕТНОТО
ПОМЕЩЕНИЕ
2 НОЩУВКИ

06.03-08.03.2020г.
ДВОЙНА СТАЯ СТАНДАРТ МЕЗОН
КОПСА

496 лв.

ДВОЙНА СТАЯ „БУТИК“ В ШАТО КОПСА

556 лв.

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

632 лв.

СУИТ ДЖУНИЪР В МЕЗОН КОПСА
СУИТ ДЕЛУКС В МЕЗОН КОПСА

708 лв.

*Посочените цените са валидни при двойно настаняване в съответното помещение и включват:





Нощувка със закуска за целия престой;
06.03.2020-вечеря на бюфет със свежи салати и традиционна българска кухня и
домашно приготвени десерти;
07.03.2020- Празнична вечеря с 4-степенно сет меню и музикална програма с диджей
туристическа застраховка, с включено ДДС.

Дете до 1.99 години –безплатно
Дете-2-11.99 години, настаняване на допълнително легло за периода с включено
изхранване -205 лв.
Възрастен настанен на допълнително легло за периода с включено изхранване - 245 лв.

Нашето предложение
06.03.2020г.
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 подарък изненада от нас,
поднесена с пожелание за хубави моменти споделени с вината на Шато Копса
⑧

Вечеря ресторант Зеланос
От 19:00 часа в ресторант Зеланос Вечеря на бюфет със свежи салати, традиционна българска
кухня и домашно приготвени десерти
ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ

07.03.2020г.
Закуска 08:30ч. – 10:30 ч.
Насладете се на вкусна закуска в ресторант Зеланос на Мезон Копса.
Там ще Ви очакват, домашно приготвени банички и мекички, палачинки, както и здравословни
предложения.
⑧

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
⑧

Рисуване и вино – от 15:00 до 17:00ч. в лоби бар Мезон
Създайте още един спомен заедно с вашите приятели 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.
⑧

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 своите
специалитети.
Като допълнение към Вашата вечеря сме подбрали бутиковите вина на Шато Копса
ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ

