www.augustaspa.com

бул. Гурко 3
4180 Хисар, България
Тел.: (0337) 62244
(0337) 63344
Факс: (0337) 63808
e-mail: augusta.marketing@gmail.com

НОВА ГОДИНА 2015
30, 31.12.2014 г. и 01.01.2015 г.
(офертата е за минимум две нощувки и Новогодишен куверт)
Цена рецепция:
(преди 30.12.2014г. и
Обновени стаи:
след 01.01.2015г.)
Единична стая
62,90
85,00
Двойна стая
79,90
109,00
- допълнително легло в двойна стая
24,00 – възрастен
40,00
(за дете или възрастен)
12,00 - дете
Тройна стая
111,00
150,00
Фамилна стая ( наем до 3-ма )
118,50
160,00
- доплащане за 4-ти гост
10,00 – възрастен
20,00
(за дете или възрастен)
5,00 - дете
Апартамент едностаен ( наем до 2-ма )
122,00
165,00
- доплащане за 3-ти и 4-ти гост
24,00 – възрастен
40,00
(за дете или възрастен)
12,00 - дете
Апартамент двустаен ( наем до 4-ма )
172,00
230,00
- доплащане за 5-ти гост
10,00 – възрастен
20,00
(за дете или възрастен)
5,00 - дете
Цените са за стая, на вечер, в лева и включват: нощувка, закуска на блок- маса, туристически
данък и ДДС.
Всички гости ползват безплатно: покрит басейн с минерална вода, фитнес, сауна, паркинг и
интернет достъп в стаите.
Деца до 3 год., които не ползват самостоятелно легло ползват безплатна нощувка.
Новогодишни куверти:
o Цена на Новогодишен куверт – 140.00 лв. за основен ресторант
- 120.00* лв. за зала ‘Аугуста’
o Детски Новогодишен куверт
– 70.00 лв. за основен ресторант
- 60.00* лв. за зала 'Аугуста'
(за деца до 15 г., настанени на стол в празничната вечер се заплаща детски куверт! )
Всяка вечер музикално-артистични програми в ресторанта, много изненади, забавления и
подаръци за децата – клоуни, детски кът, надуваем замък и др.
Разплащане: 100 % авансово по банков път или в брой на място не по - късно от 28.11.2014 г.
на основание изпратено от нас потвърждение на заявка за резервация. При непостъпило
плащане в определеният срок резервацията се счита за анулирана.
Банкови реквизити: “Аугуста 91” АД:
ИНВЕСТБАНК АД - клон Пловдив, офис Хисаря, сметка в ЛЕВА:
IBAN:
BG10IORT81291001505501
Банков код : IORTBGSF
По Ваше желание може да направите резервация на места в ресторанта за обяд или вечеря след настаняване, при управителя на ресторанта. За Ваше улеснение ресторант «Аугуста»
предлага варианти на менюта по избор.
Разпределението на масите в ресторанта за новогодишната вечер ще става по реда на
постъпването на запитванията и тяхното предплащане в определения срок.

Цена
Нова година:

За Ваша информация – работни времена:
Ресторант:
на 30.12.2014 г. - от 7:30 ч. до 01:00 ч.
на 31.12.2014 г. - от 08:00ч. до 14:00ч. и от 20:00ч. до 04:00ч. на 01.01.2015 г.
На 31.12.2014 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. ресторантът ще прекъсне работа, поради
необходимата подготовка за празничната вечер.
на 01.01.2015г. - от 10:30ч. до 16:00ч. и от 20:00ч. до 02:00ч. на 02.01.2015 г.
Закуската на блок- маса ще започне в 10:30ч. и ще продължи до 14:00 ч. Тя ще включва:
-

Супи: пилешка – бистра, шкембе чорба, градинарска и «Бисмарк»
Колбаси: шунка, траен салам, наденички, кренвирш и др.
Млечни продукти: прясно и кисело мляко, масло, сирене, извара, кашкавал и др.
Корн флейкс, мюсли, конфитюри, мед, бутер-банички, домашни мекици, десерти,
пържени и варени яйца, риба «Перла», плодове, зеленчуци, топли напитки и др.

Лоби бар:
всеки ден - от 09:00 ч. до 01:00 ч.
На 31.12.2014г. SPA центърът и басейнът ще работят от 09:00 ч. до 19:00 ч., през останалите дни
с нормално работно време.

Новогодишно празнично меню
КУВЕРТ ЗА ВЪЗРАСТЕН – 140.00 / 120.00*лв.

Зеленчуков ордьовър
Сармички в лозов лист
Сармички в зелев лист
Агнешко по гергьовски
или

Свинско филе с моцарела, каперси
и ризото
или

Пилешко филе с ролца от раци
и картофено пюре
Баница с късметче
Филе „Елена”
– 50 гр.
Суджук
– 50 гр.
Сирене (обезсолено)
– 50 гр.
Кашкавал
- 50гр.
Питка
Петифурки (асорти)
Ядки (асорти)
Плодове (асорти)
Ракия „Бургас 63”
- 100 мл
Бяло вино
– 1/2 бутилка
Червено вино
– 1/2 бутилка
Шампанско
– 1 чаша
Газирана вода
Минерална вода
Безалкохолни напитки (асорти – 2бр.)

ДЕТСКИ КУВЕРТ – 70.00 / 60.00* лв.

Зеленчуков ордьовър – 1/2 порция
Сармички в лозов лист – 1/2 порция
Сармички в зелев лист – 1/2 порция
Крехки пилешки каренца
и кюфтенце на скара и пържени
картофки
Баница с късметче
Филе „Елена”
– 25 гр.
Луканка
– 25 гр.
Сирене (обезсолено)
– 25 гр.
Кашкавал
- 25 гр.
Питка
Петифурки (асорти)
Плодове (асорти)
Минерална вода
Детско шампанско
Натурален сок (асорти)
Шоколадово яйце

За всяко дете

ПОДАРЪК – ИЗНЕНАДА !

За любителите на вегетарианската кухня, месните ястия могат да бъдат заменени със салати или
безмесни ястия с предварителна поръчка.
За по-малките деца ще бъдат приготвени 3 вида подходящи супи – безплатно.

Музикално-артистични програми и изненади от 23.12.2014г.
до 03.01.2015 г. включително!
Купонът е при нас !!!
За резервации и информация:
Отдел Маркетинг и продажби, Тел.: 0337/63344; 62244; Факс: 0337/63808; GSM: 0885/999644;
e-mail: augusta91@abv.bg ; augusta.marketing@gmail.com

