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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 –30,31.12.17 
и 01.01.18 

Цена на човек Дати – 
29,30,31.12.17 и 

01,02.01.18 

Цена на човек 

Двойна стая 
 

Студио 

 
1-дневен пакет 

 
 

         140 лв 
 
        160 лв 

  

Двойна стая – 
2-ри етаж, единични 

легла 

2-дневен пакет 165.00 лв 3-дневен пакет 185.00 лв 

Студио за двама 2-дневен пакет 200.00 лв 3-дневен пакет 230.00 лв 

Дете на 
допълнително легло 

2-дневен пакет 120.00 лв 3-дневен пакет 140.00 лв 

Двойна стая – 1-ри 
етаж + спални 

2-дневен пакет 170.00 лв 3-дневен пакет 200.00 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 31.12.2017г. 

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

Новогодишно МЕНЮ – ресторант ЩЕРЕВ – гр. Сопот 
 
Новогодишен Ордьовър – млечна салата ,руска салата ,бобена салата ,кашкавал,      
луканка ,домати и краставици. 
 
Основно  ястие – Свинска вратна пържола със сметанов сос и гарнитура задушени 
картофки             
         
Баклава                                                              Питка 
Безалкохолна напитка  - 1бр.   
 
Минерална Вода 0.500л – 1бр.  Карловска Ракия -100гр. 
Вино и Шампанско -1 чаша              Ядки-фъстъци 
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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 – 
30,31.12.17и 
01,02.01.18 

Цена на 
човек  

Дати – 
30,31.12.17и 
01,02.01.18 

Цена на 
човек 

Двои на стая лукс-със събрани 
легла-спалня или отделни легла 

2-дневен пакет 190.00 лв 3-дневен пакет 240.00 лв 

Двои на стая стандарт / спалня 
персон и половина/ 

2-дневен пакет 185.00 лв 3-дневен пакет 230.00 лв 

Единична стая 2-дневен пакет 200.00 лв 3-дневен пакет 250.00 лв 
Студио лукс / за двама/ 2-дневен пакет 260.00 лв 3-дневен пакет 300.00 лв 

Студио стандарт / за двама/ 2-дневен пакет 250.00 лв 3-дневен пакет 280.00 лв 
Дете на допълнително легло 2-дневен пакет 200.00 лв 3-дневен пакет 230.00 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 31.12.2017 г. 

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

 
Новогодишно МЕНЮ - Ресторант „Карлово“ 

 
Ракия -100 гр.   Минерална вода-330 гр. 
Безалкохолно  -1 бр.      Чаша червено вино Чаша бяло вино      Чаша шампанско 
  
Салата – домат ,краставица,прясно изпечена чушка и свежо биволско сирене 
  
Предястие – Спаначена палачинка с топло опушена  сьомга и  сирене „Филаделфия” 
  
Основно ястие 
Вариант1: Роле от свинско бон филе с билки и трицветно пюре 
Вариант 2: Пънчета от пилешко филе с моцарела ,сушен домат и трицветно пюре 
  
Десерт 
Домашна шоколадова торта            Баница с късмети                    
 Кошница с плодове и ядки 
            
  
За вашето добро настроение сме осигурили - DJ, богата музикално-артистична 
програма 
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