
                                                                                        
 
 

 

Пет звездна Нова година в Албена! 
 

Paradise Blue Hotel & SPA Ви кани да посрещнете 
новата 2019 година с три дни блясък и изненади 

 

 
29.12 

 
30.12 

 

 
31.12 

 

 
Балканско парти с 

неповторимата ДДеессии  

ССллаавваа  
 

 
Бал с маски с участието 

на ВВеессии  ББооннеевваа 

 
Звездна гала вечер с 

ГГррааффаа и Live band 

 
Ексклузивно! За първи път на морска сцена, в навечерието на Новата година 
Mamma mia* - мюзикъл на Софийска опера и балет под режисурата на маестро 
Пламен Карталов   
30.12 Вариете Театър Албена 
* за билети за спектакъла се обадете в кол центъра на Албена  

 
 

 
Цена в лева за 3-дневен 
пакет с Новогодишна 
гала вечеря в бална 
зала Sea 
 

Борд на 
изхранване 

Цена / човек 
в 

помещение 

Единично 
настаняване 

 
Доплащане 

за деца от 2 
до 11,99 год. 

 

 
Двойна стая Deluxe - 
гледка море 
 

HB 789 1184 
 

149 
 

 
Едноспален апартмент 
Deluxe – гледка парк 
 

HB 829 - 
 

159 
 

 
 

 
 
 
 



                                                                                        
 
 
 

• Максимален капацитет на помещенията 2 възрастни + 2 деца или 3 възрастни 
(деца или трети възрастен се настаняват на допълнително легло) 

• Дете до 1,99 години се настанява и изхранва безплатно 

• Трети възрастен (над 12 години) ползва 20% намаление от цената на пакета 
 
 

Офертата включва:  
 

• три нощувки (29, 30 и 31 декември) в съответното помещение, 3 закуски (30, 31 
декември и 1 януари) и 2 тематични вечери (29 и 30 декември) в ресторант Blue Essential 
(бюфе маса с тематично меню) със специална музикална програма и гост звезди;  

• Новогодишна гала вечеря на 5-степенно сет меню, представено от шеф Николай Диков 
и шеф Станимир Томов, със специална музикална програма и гост звезди; 

• ползване на фитнес, закрит басейн, сауна, парна баня и релакс зона + 20% отстъпка от 
всички процедури в Senses SPA;  

• безплатен Wi - Fi;  

• богата анимационна програма и спортни активности. 

 
 
Отстъпка: 5% от стойността на новогодишния пакет 
 
Резервация:  
Резервацията може да бъде направена на телефон 070012110 или онлайн на адрес 
www.albena.bg и последващо обаждане на 070012110 за потвърждение. Необходимо е 
да се посочи номер на карта Vivaclub. 
 
Валидност на офертата: 01.12.2018 г. -28.12.2018 г. или до изчерпване на местата 
 
Срок и условия за анулация на резервации: 
При анулирана резервация неустойка 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.albena.bg/


                                                                                        
 
 

 
НОВОГОДИШНО ГАЛА МЕНЮ* 

 
Изтънчен Новогодишен ордьовър от 

розов домат в комбинация със сирене Моцарела и сос Песто, краставици, свежа рукола, маринован 
печен пипер, домашно приготвен катък, крутони с маслинова паста, лучени кълнове, пътпъдъчи 

яйца с черен хайвер, сотирани опашки от кралски скариди върху канапе от лимонови зестове, 
гризина с прошуто 

всичко това поръсено със сняг от овче сирене 
400 гр. 

 
Богато зареден бюфет с разнообразие от   

микс прясно изпечени ядки и разядки: руска салата, млечна салата, тарама хайвер, дип от боб, 
лютивка от печен пипер, бейби краставички, бейби царевички, чеснови брускети, билкови 

брускети, гризини с прошуто, суши   
 

Елегантна комбинация от 
  маринована в Коантро пушена сьомга, терин от гъши дроб с мариновани в Коняк и трюфелово 
олио стафиди върху изпечен с пречистено масло билков крутон, пилешко роле с фарш от синьо 

сирене и боровинкова паста с печени бадеми и хайвер от нар 
150 гр. 

 
Главен герой в Новогодишната ни история  

Сочен млечен риб стек Албена в дует с карамелизирано пилешко роле, ароматизирано с градински 
чай от манго и мента, върху поляна от горски гъби с трюфелов парфюм, хрупкави аспержи, 

пухкаво картофено пюре и пуканки от амарант в мантия от сос Бордо 
400 гр. 

 
Селекции 

от отбрани мезета и сирена, ядки и плодове 
150 гр. 

 
Завършваме кулинарното приключение с 

изкушение от крем Шампанско, натурален Белгийски шоколад и панакота от вишни 
120 гр. 

 
Домашно приготвена Новогодишна баница с късмети 

 
НАПИТКИ 

Аперитив (ракия или водка) -  100 мл. 
Сорбе от лимончело и мента – 100 мл. 

Безалкохолна Напитка – 0,250 л. 
Минерална вода – 0,330 л. 

Бяло вино от лозята на Албена – 0,375 л. 
Червено вино от Дунавската равнина - 0,375 л. 

Пенливо вино - 0,150 л. 
 
 

*специално детско меню, както и възможност за вегетарианско меню 


