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Комплекс "Щерев" - Сопот               гр.Сопот,Център,ул."Иван Вазов"№ 2 

Телефони за записвания и резервации : 0886/277181 

sopot_reception_shterev@abv.bg  
 

Вид стая Дати – 

31.12.15 

Цена на 

човек 

Дати –

30,31.12.15 и 

01.01.16 

Цена на 

човек 

Дати – 

29,30,31.12.15 и 

01,02.01.16 

Цена на 

човек 

Двойна стая – 

2-ри етаж 

1-дневен 

пакет 
140.00 лв 2-дневен пакет 150.00 лв 3-дневен пакет 170.00 лв 

Студио за 

двама 

1-дневен 

пакет 
173.00 лв 2-дневен пакет 183.00 лв 3-дневен пакет 215.00 лв 

Дете на 

допълнителн

о легло 

1-дневен 

пакет 
70.00 лв 2-дневен пакет 75.00 лв 3-дневен пакет 99.00 лв 

Студио за 

трима 

1-дневен 

пакет 
155.00 лв 2-дневен пакет 165.00 лв 3-дневен пакет 190.00 лв 

Двойна стая – 

1-ри етаж 

1-дневен 

пакет 
150.00 лв 2-дневен пакет 160.00 лв 3-дневен пакет 190.00 лв 

Цените, посочени в таблицата са на човек , настанен в избраното помещение. Цената включва 

ДДС, тур. такса, паркинг, интернет, безплатно ползване на детски кът към ресторанта в 

Новогодишната вечер – 2 или 3 закуски според избрания пакет ,Празнична вечеря с богато меню 

и Новогодишна програма на 31.12.2015 г. 

При плащане на цялата сума за тридневен пакет до 15.11 -10% отстъпка! 

 

 

Новогодишно меню 
 Хотел’’Щерев’’ - гр. Сопот 

-Фъстъци-  

 

- Новогодишна Баклава- 

 

-Ракия-100гр.-КАРЛОВСКА - 

 

-минерална вода -0.500л- 

-1 бр. безалкохолно-0.250л ю- 

 

-вино-чаша-1бр. 

-шампанско - 

-Млечна Салата-  

 

-Предястие- Ордьовър- 

-Терин с пилешко месо- 

-Зеленчуково Ризото- 

-Домат, Краставица, Сирене- 

 

-Новогодишни Сърми- 

 

-Основно Ястие 

-Пиле с къри сос, Домашна Луканка  

-Гарнитура Картофи на Фурна 

 

-Хляб- Питка 

НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА С D.J. И  

ТОМБОЛА С МНОГО НАГРАДИ И ИЗНЕНАДИ!!! 
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Комплекс "Щерев" - Карлово               гр. Карлово, Площад "20 юли" № 1  

Телефони за записвания и резервации : 0335/93380 и 0886/277188 

shterev_reception@abv.bg    и / или    shterev_tur@abv.bg  
 

Вид стая Дати – 30,31.12.15 

и 01,02.01.16 

Цена на 

човек  

Дати – 

30,31.12.15 и 

01,02.01.16 

Цена на 

човек 

Двойна стая лукс-със събрани 

легла-спалня или отделни легла 

2-дневен пакет 180.00 лв 3-дневен пакет 220.00 лв 

Двойна стая стандарт / спалня 

персон и половина/ 

2-дневен пакет 174.00 лв 3-дневен пакет 214.00 лв 

Единична стая 2-дневен пакет 181.00 лв 3-дневен пакет 220.00 лв 

Студио лукс / за двама/ 2-дневен пакет 234.00 лв 3-дневен пакет 289.00 лв 

Студио стандарт / за двама/ 2-дневен пакет 228.00 лв 3-дневен пакет 274.00 лв 

Стандарт / за трима/ 2-дневен пакет 198.00 лв 3-дневен пакет 238.00 лв 

Студио стандарт / за четирима/ 2-дневен пакет 184.00 лв 3-дневен пакет 224 .00 лв 

Дете на допълнително легло 2-дневен пакет 100.00 лв 3-дневен пакет 130.00 лв 

Цените, посочени в таблицата са на човек , настанен в избраното помещение. Цената включва 

ДДС, тур. такса, паркинг, интернет, безплатно ползване на детски кът към ресторанта в 

Новогодишната вечер – 2 или 3 закуски според избрания пакет ,Празнична вечеря с богато меню 

и Новогодишна програма на 31.12.2015 г. 

При плащане на цялата сума за тридневен пакет до 15.11 -10% отстъпка! 

 

Новогодишно меню 
 Хотел’’Щерев’’ - гр.Карлово 

- Баница с късмети - 

 

- Плодове - 

 

- Мини баклавички - 

- Печена тиква - 

 

-Хляб- Чабата с маслини - 

 

-Ракия-100гр.-РОСАЛСА-Минков - 

 

-минерална вода - 

-безалкохолно - 

 

-вино-0,375 мл. - 

-шампанско - 

-Салата,,Асорти’’- 

/домати,краставици,моцарела,сирене 

Филаделфия,кьопоолу,млечна,руска 

салата,печени чушки/ 

 

-Предястие-  

Филе от сьомга върху зеленчуци 

 

-Основно Ястие 

-Бекон,Домашна луканка,Пилешко, 

-Свински врат, завит в зелево листо  

-Гарнитура Лозови Сърми 

 

-Плато- 

- Мезета и сирена - 

 

НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА С D.J. И  

ТОМБОЛА С МНОГО НАГРАДИ И ИЗНЕНАДИ!!! 
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Позволете ни да представим на Вашето Внимание   ХОТЕЛИ ЩЕРЕВ ! 

 

 Фирма "Роза Тур" - с дейност в областта на туризма е създадена през 1998 г.  и през 2001 г. 

променя своето наименование на "Щерев Тур" АД.  

Тя включва обектите   - хотел „Щерев" гр. Карлово, хотел "Щерев" гр. Сопот, мотел "Щерев" с.Анево. 

 

 Комплекси Щерев са създадени да задоволят и най-взискателния клиент, подходящи са 

както за транзитни почивки, така и за планови групови посещения на природните и архитектурни 

забележителности в района. 

 

 От периода на нейното създаване до момента "Щерев Тур" АД се доказа и утвърди като 

отговорен фактор в сферата на туризма. През последните години бяха реновирани хотелските 

комплекси в гр. Карлово и гр. Сопот, който отговарят адекватно на европейските стандарти.  

 

 

 

Комплекс "Щерев" - Сопот             гр.Сопот,Център,ул."Иван Вазов"№ 2 

 

 Комплекс ”Щерев” гр. Сопот се намира в центъра на града, в Розовата Долина. 

На разположение на гостите на хотела са: 34 двойни стаи и 6 студия с вана и мини – бар. 

Всяка стая е снабдена със собствен санитарен възел, TV- кабел, климатик и интернет.  

Комплексът е в непосредствена близост до едни от най-известните паметници на културата, а 

именно: къща - музей  „Иван Вазов” и паметник Иван Вазов. В града може да се посетят   и 

Девическия метох и  Радиното училище, църквата „ Св. Апостоли Петър и Павел”, манастира 

„Св.Спас”.  Да се повозите и с най-дългия лифт на Балканите, както и да станете свидетели на 

многобройните през годината състезания по есктремни спортове, провеждащия се мотосъбор, 

Празника на Града, Празника на Виното, Вазовите Празници, и други. 

 
Комплексът разполага с: 

Ресторант  – 60 места 

Лятна Градина – 60 места 

Конферентна зала- 60 места 

Детски Кът 

Паркинг 

Безжична интернет връзка 

Перални услуги 
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Комплекс "Щерев" –Анево            с.Анево-на входа-посока София -Бургас 

  

 Комплексът е разположен в Долината на розите, на 3 км западно от гр. Сопот, на главния 

подбалкански път София - Бургас. 

 Той е удобен както за транзитна почивка, така и за дълготраен отдих по всяко време на 

годината.Деветте двойни стаи на мотела са аранжирани в различни цветови гами.Всяка стая 

разполага със собствен санитарен възел, телевизор и  мини - бар . Гостите на мотела могат да се 

любуват на величествения Централен балкан и неговите забележителности, да яздят коне и да  

карат колела. 

 

Комплексът разполага с: 

Ресторант  – 60 места 

Лятна градина – 120 места 

Барбекю с - 20 места (по заявка) 

Басейн   Сауна 

Масаж (по заявка) Тенис корт 

Паркинг   Перални услуги 

Конферентна зала - 25 места 

Безжична интернет връзка 

Футболно Игрище 

 

 

 

 

 

 

Комплекс "Щерев" - Карлово                      гр. Карлово, Площад "20 юли" № 1  

  
Комплекс ”Щерев”- Карлово се намира в центъра на града, в Долината на Розите. Хотелската база 

разполага с 36 стаи, от които: 17 двойни ,11 студиа и 8 единични стаи с изглед към величествената 

Стара планина.Всички стаи са оборудвани с климатик, TV-кабелна и мини –бар. 

 За организирането на Вашите семинари, конференции и презентации, комплекс ”Щерев”- 

Карлово предлага конферентна зала с 60 места. 

В непосредствена близост до хотела се намират: „Къща -музей Васил Левски”, Паметник на 

Апостола, месноста „Бежбунар” и една от 100-те природни забележителности на България - 

водопада „Сучурум”. 

 

Комплексът разполага с: 

Ресторант  – 180 места 

Лятна градина 

Денонощен лоби бар 

Дневен и нощен бар 

Масажно студио                 Фитнес зала   

Паркинг                                 Перални услуги 

Безжична интернет връзка 

Конферентна Зала – 60 места 

Детски Кът 

 

  


