
Новогодишна салата 
/ домати, краставици, руска салата, катък, печена капия,
краве сирене, маслини /                                                                                                      350 гр.
                                                                                
Топло предястие 
/ панирани хапки кашкавал или сирене /                                                                         150 гр. 
                                                                                   
Основно ястие
/свинска вратна пържола с гъбен сос и запечени картофи с билки /                        400 гр.
                                                                     
Микс мезета
/ луканка, филе, кашкавал /                                                                                                  150 гр.
                                                                                                                                                                                               
Ядки - микс                                                                                                                                   50 гр. 
                                                                                                                                     
Плодове асорти  
/ ябълки, банани, мандарини /                                                                                              350 гр. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Минерална вода                                                                                                                      500 мл.
                                                                                                                                                    
Безалкохолни напитки 
/ кока кола, фанта /                                                                                                                   2 бр.                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Микс от багети  / бели, черни /                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   
Баница  с късмети                                                                                                                   150 гр.
Баклава                                                                                                                                       150 гр.
                                                                   

Цена за 2 дневен пакет с 2 нощувки - 235 лева на човек
включва: 2 нощувки, 2 закуски, 1 обяд, 2 вечери едната, от които 

Новогодишна празнична  

Цена за 3 дневен пакет с 3 нощувки - 279 лева на човек
включва: 3 нощувки, 3 закуски, 2 обядя, 3 вечери едната, от които 

Новогодишна празнична  

Деца  до 12 г. заплащат 50% от стойността на пакета.
 Деца  до 3 г. безплатно.

“УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД

50% аванс до 7 дни след потвърждение от страна на 
“Ученически отдих и спорт” ЕАД. 
100 % плащане по резервацията до  15.12.2020г.
Период на валидност на офертата: 31.12.2020 – 02.01.2021 г.

Новогодишна салата 
/ сочен домат, прясно изпечен накълцан патладжан с букет
от свежи подправки, мариновано овче сирене и маслини /                                         400 гр.
                                                                                
Топло предястие 
/ топени сиренца-панирани, боровинково сладко /                                                       200 гр.                              
                                                                                   
Основно ястие - избор от 2 предложения:
І.  Свинско печено с ароматни билки и пюре от домашни картофи                           400 гр.                         
                                                                                      
ІІ. Пилешко филе на скара със сос от горски гъби и запечени картофи с билки    400 гр.

Микс от мезета 
/ луканка, филе Елена, пастърма, чоризо /                                                                       150 гр.
                                                                                                                                                                                               
Ядки - микс                                                                                                                                 100 гр. 
                                                                                                                                     
Плодове асорти - ябълки, банани, мандарини                                                                  400 гр.                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                        
Класическа баклава с орехи                                                                                                150 гр.
Новогодишна баница с късмети                                                                                          150 гр.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      
Минерална  вода                                                                                                                     500 мл.                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     
Безалкохолни напитки 
/ кока-кола,фанта /                                                                                                                   2 бр.                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Микс от багети  / бели, черни /                                                                                                2 бр.
Гроздова ракия /Бургас 63/                                                                                                    50 мл.
Вино /българско/                                                                                                                     150 мл.
Шампанско                                                                                                                              150 мл.                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                   

При желание за DJ се изисква доплащане.*
* *



Новогодишна салата 
/ сочен домат, прясно изпечен накълцан патладжан с букет
от свежи подправки, мариновано овче сирене и маслини /                                         400 гр.
                                                                                
Топло предястие 
/ топени сиренца-панирани, боровинково сладко /                                                       200 гр.                              
                                                                                   
Основно ястие - избор от 2 предложения:
І.  Свинско печено с ароматни билки и пюре от домашни картофи                           400 гр.                         
                                                                                      
ІІ. Пилешко филе на скара със сос от горски гъби и запечени картофи с билки    400 гр.

Микс от мезета 
/ луканка, филе Елена, пастърма, чоризо /                                                                       150 гр.
                                                                                                                                                                                               
Ядки - микс                                                                                                                                 100 гр. 
                                                                                                                                     
Плодове асорти - ябълки, банани, мандарини                                                                  400 гр.                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                        
Класическа баклава с орехи                                                                                                150 гр.
Новогодишна баница с късмети                                                                                          150 гр.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      
Минерална  вода                                                                                                                     500 мл.                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     
Безалкохолни напитки 
/ кока-кола,фанта /                                                                                                                   2 бр.                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Микс от багети  / бели, черни /                                                                                                2 бр.
Гроздова ракия /Бургас 63/                                                                                                    50 мл.
Вино /българско/                                                                                                                     150 мл.
Шампанско                                                                                                                              150 мл.                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                   

Плодове асорти - ябълки, банани, мандарини                                                                  400 гр.                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                        

Новогодишна баница с късмети                                                                                          150 гр.                                                                                                                   
Минерална  вода                                                                                                                     500 мл.                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Шампанско                                                                                                                              150 мл.                                                                                                                                                                                                                                                                   

к.к. Боровец

Настаняване:

  Притежава територия от 26 дка 
обширен двор с волейболно 
игрище и други спортни 
съоръжения. Просторният двор в 
комплекса е ограден и е подходящ 
за  игри и занимания на открито.

   Разположена в живописна планинска 
местност, на 3 км. от  к.к. Боровец, 
база “Шумнатица” е предпочитано 
място за провеждане на ученически 
екскурзии, зелени и бели училища, 
семинари, тиймбилдинги и празнични 
събития. 

   Общият капацитет е от 140 места разпределени в две масивни триетажни 
сгради. Комплекс “Шумнатица” осигурява настаняване  в комфортни стаи с 
по 3, 4 легла, всички със самостоятелни санитарни възли. Удобства: 
телевизия, интернет и балкон. Отоплява се с локално парно отопление.

  Храната се приготвя в собствена кухня и 
столова. Предлаганото меню е съобразено с 
Наредбата за здравословните принципи и 
изискванията към безопасността и 
качеството на храните.

1 конферетна зала
2 учебни зали


