Новогодишнa програма в
Шато и Мезон Копса
30.12.2022 - 02.01.2023
Екипът на Шато Копса ще се погрижи да се насладите
на специална новогодишна програма и вкусно
празнично меню. В ресторантите ни ще ви очакват
традиционни български ястия, свежи салати и
домашно приготвени десерти, които ще може
да съчетаете с вино и ракия на Шато Копса.
Ще изпратим 2022 година с богата трапеза,
празнична програма, заря и музика до зори.

Желаем ви приятен престой
и незабравими споделени
моменти

Празнична програма

30.12.2022
Настаняване след 15:00ч.

Любезните ни домакини ще ви посрещнат с чаша
ароматно вино и ще се погрижат за вашето уютно
настаняване. Заповядайте в избраното от вас
помещение, където ще ви очаква комплимент-изненада
от Шато Копса за "Добре Дошли"
19:00ч - Предпразнична вечеря на сет меню с
разнообразие от вкусни ястия и деликатеси, под
звуците на лежерна музика

Празнична програма
31.12.2022
8:30ч - 10:30ч - Насладете се на богата закуска в
ресторант Зеланос. На блок маса ще ви очакват
вкусни мекички с домашно сладко, солени палачинки,
майсторски приготвени банички и разбира се пенливо
вино за разкош
19:30ч - В навечерието на Новата година ще се
срещнем при елхата на Шато Копса за да се снимаме
заедно и да си кажем първо Наздраве с чаша
шампанско
20:00ч - Празнична вечеря с изобилие от вкусна храна
и ароматни вина. Музика, танци, заря и веселие с
нашите специални гост изпълнители

Празнична програма
01-02.01.2023
01.01.2023
Новогодишен брънч
09:30 - 14:00 ч. - В утрото на Новата 2023г ще се
поглезим с разнообразие от закуски, топла супа,
печени меса и селекция от десерти, придружени с
вино на Шато Копса.
18:00ч – Посещение на избата на замъка - отворени
врати, където ще научите интересни факти за
процеса на отлежаване на виното
19:00 ч – Тематична вечеря-изненада на блок маса
02.01.2023
8:30 - 10:30 - Ще ви очакваме с топла
и разнообразна закуска на блок маса
в ресторант Зеланос

Допълнителни услуги

Релакс зона
Уютната Релакс зона в Мезон Копса разполага с
просторна финландска сауна,
шезлонги за релакс с гледка към билото на Стара
планина и масажна стая с принадлежащата й
хидромасажна вана за комбинирани терапии. На
разположение на гостите ни е високо
квалифициран физиотерапевт. Тук имате
възможност да се насладите на “signаture”
терапии с вино и Роза дамасцена

*Услугата се заплаща допълнително

Допълнителни услуги
Рисуване и вино
Най-добрия начин да разкриете своя артистичен
потенциал е с чаша вино в
ръка. Затова ние ви предлагаме да дегустирате
различни сортове вино от нашата серия Зейла,
докато създавате своя шедьовър. В края на този арт
релакс ще имате картина за спомен от Мезон и
Шато Копса
Услугата се предлага срещу заплаще от 38 лв./човек
при група от минимум 5 човека

*Услугата се заплаща допълнително

*Цени при двойно настаняване:
Двойна стая "Стандарт" (Мезон)/3 нощувки - 2270 лв.
Двойна стая "Шале (Мезон)/3 нощувки - 2330 лв.
Суит "Джуниър" (Мезон)/3 нощувки - 2480 лв.
Суит "Де Лукс" (Мезон)/3 нощувки - 2590 лв.
Двойна стая "Бутик" (Шато)/3 нощувки - 2330 лв.
Суит Де Лукс "Мускат" (Шато)/3 нощувки - 2480 лв.
Дете от 2 до 11.99 години настанено на допълнително легло/3 нощувки - 340 лв.
Възрастен настанен на допълнително легло/3 нощувки - 780 лв.

*Цените включват паркинг, високоскоростен интернет, застраховка,
курортна такса, ДДС
Допълнителни условия:
Срокове за плащания и анулации:
- 50% от общата стойност до 5 работни дни след потвърждение на
резервацията
- Окончателно плащане: до 01.12.2022г.
- Анулации на резервации без неустойки са възможни до 31.10.2022г.
- При анулиране на резервация в периода 01.11-01.12.2022г., се дължи
неустойка в размер на 50% от стойността на резервацията.
- При анулиране на резервация след 01.12.2022г. – се дължи неустойка в пълния
размер на направената резервация.
Банкова сметка на Шато Копса:
Бенефициент: „ВИНАРСКА ИЗБА - КОПСА” ООД
Банка:
БИК:
IBAN:

Райфайзенбанк
RZBBBGSF
BG51RZBB91551008443455

Честита Нова Година!
Шато Копса ви пожелава година, изпълнена със здраве, обич и
благоденствие!

За резервации: +359 882 64 54 52
+359 889 43 90 23
e-mail: reservations@copsa.bg

