
Нова година 2023
в ПБ “Видима” - гр. Априлци

Празнична вечеря

Мирна, щастлива и благословена 2023 година

Цена за 2 дневен пакет с 2 нощувки - 285 лв. на човек.
Включва: 2 нощувки, 2 закуски, 1 обяд, 2 вечери, едната от които 

Новогодишна празнична.  

Цена за 3 дневен пакет с 3 нощувки - 345 лв. на човек.
Включва: 3 нощувки, 3 закуски, 2 обяда, 3 вечери, едната от които 

Новогодишна празнична. 

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

.
Период на валидност на офертата: 31.12.2022 – 02.01.2023 г.

В цената не е включен алкохол.**********
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Новогодишна салата 
/ домати, краставици, руска салата, катък, печена капия,
маслини, лук /                                                                                                                           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, пастърма /                                                                                                  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.
Торта / паста                                                                                                                             150 гр.
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Торта / паста                                                                                                                             150 гр.
                                                                   



   На разположение на гостите 
са зали за спорт, тренировки, 
игри и други мероприятия, 

както и безплатен паркинг.
 

Настаняване:

 ПБ “Видима” - гр. Априлци

   Базата е монолитна сграда с капацитет от 55 места. Настаняването е в комфортни 
стаи с по две, три легла, със собствени санитарни възли, климатик, wi-fi и балкон с 

панорамен изглед към връх Ботев и връх Марагидик. 
 

    Намира се в кв. Видима на гр. Априлци, на 630 м. надморска височина, в 
приказно красива котловина обградена от резервата Северен Джендем, връх 
Триглав, най-високия старопланински връх Ботев(2376 м) и уникалния по своята 

форма връх Марагидик.

  Разполага със собствена кухня и столова. Храната 
се приготвя на място, предлаганото меню е 
съобразено с Наредбата за здравословните 
принципи и изискванията към безопасността и 

качеството на храните.

   На разположение на гостите 
са зали за спорт, тренировки, 
игри и други мероприятия, 

както и безплатен паркинг.
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