
Абитуриентски Балове 2023 

в Хотел Елена**** - к.к. Златни пясъци 
 

 

 

Акценти 
 

    Специален Гост - изпълнител и/или Водещ на празничното събитие! 

    DJ Party без ограничения в крайния час | VIP посрещане по червен килим на пристигане! 

    Warm up / After Party и/или осигурен вход и резервация в дискотека на Златни Пясъци! 

    Варианти на празнично 5-степенно меню поднесено с официален сервиз | Вегетарианско меню 

    Допълнителни нощувки на база All Inclusive 

 

 

 

Бални зали 

 
„Кристална зала” състояща се от два салона и английски двор, с капацитет    до 260 места. 

Ресторант „Континентал” с открита тераса и Лоби бар, с капацитет до 250 места. 
 

 

Цени на празничните пакети и куверти 

 

119 лв. – Куверт „Гала вечеря“ - включва Гала вечеря и DJ парти със специален гост-изпълнител 
и/или водещ на празничното събитие. 

 

199 лв. – Еднодневен „Гала пакет“ – включва съдържанието на Куверт „Гала вечеря”, плюс    

нощувка, както и закуска на следващия ден. 
                  → Опция 1 + 10 лв. – Осигурен вход и резервация в дискотека на Златни Пясъци. 

Резервацията включва обособена зона за паралелката/училището, както и специална 
украса, напитки на преференциални цени и много изненади. 

 

249 лв. – Двудневен „Гала пакет“ – включва съдържанието на “Еднодневен Гала пакет”, плюс 

втора нощувка на база All Inclusive.  

                  → Опция 2 + 10 лв. – Warm up / After Party – Pool Party с DJ и напитки на басейна на 
хотела или Beach Club Party с DJ и напитки в плажен бар на Златни Пясъци. 

 

+ 49 лв. –  Доплащане към „Двудневен Гала пакет“ за всяка следваща нощувка на база All Inclusive. 

 

 

* Цените са за човек в български лева и вкл. местни данъци и такси. 
* Цените по офертата важат за резервации направени  до 30.11.2022. 

* Доплащане за единично настаняване +50% върху стойността на съответния пакет. 
                             * Допълнителните опции към пакетите не са задължителни,  могат да се комбинират във всички пакети и варианти, 

но се заявяват предварително и се заплащат на място в  хотела. 



 
Отстъпки от цената на пакетите 

Гости със следния статут, ползват отстъпка от цената на Куверт Гала вечеря, Еднодневен  Гала 

пакет и Двудневен      Гала пакет в проценти, както следва: 
✓ Близнаци – 50 % отстъпка от цената за единия близнак. 

✓ Ученици без родители - 100 % отстъпка от цената (без майка и баща - починали или 

неизвестни).         Отстъпката се прилага за ученици с този статут формиращи не повече от 10 % от 

цялата група. 
✓ Ученици със соц. слаби родители (и двамата) - 50 % отстъпка от цената. 

*Отстъпката се прилага за ученици с този статут формиращи не повече от 10 % от цялата група. 
✓ Учители и директори (в т.ч. заместници) до 5 души - 50 % отстъпка от цената (извън полагащите 

се безплатни по последната точка от настоящите отстъпки). Всеки следващ над тази бройка /със 

същия статут/ ползва 20 % отстъпка от цената. 
✓ Всяка паралелка ползва 1 безплатен пакет за учител (класен ръководител), а цялото училище - 

1 за директор. 
 

Меню за Гала вечеря 

 
Вариант I Вариант II 

 

❖ Микс от зелени салатки с чипс от бекон  
      /Чери домати, краставици, каперси, див лук/ 

 

❖ Руло от моркови с мус от сирена 

/Крем от сирена и свежи билки/ 

 
❖ Крехки свински филенца с хрупкав бекон 

     /Картофи с розмарин, грилован домат с 
босилково песто, мащерка и Грейви сос/ 

 
❖ Следястие 

     /Сирена и мезета асорти/ 

 
❖ Шоколадов десерт „Елена“ 

 

❖ Микс от зелени салатки с пармезан  
     /Чери домати, краставици, каперси, див лук/ 

 

❖ Руло от моркови с мус от сирена 

/Крем от сирена и свежи билки/ 

 
❖ Тиквички Пиката 

     /Сотирани тиквички, сос Пиката, пармезан и 
билки/ 

 
❖ Следястие 

     /Сирена и мезета асорти/ 

 
❖ Шоколадов десерт „Елена“ 

 

 

Включени напитки 

             Безалкохолни напитки – 2 бр. 
              Минерална вода – 500 мл. 

          Аперитив– 100 мл. 
         Вино: ½ бутилка  

          Чаша шампанско 

 
Описание на All inclusive пакет 

✓ Нощувка 

✓ Закуска на блок маса  7:30-10:00 

✓ Предиобеден снак                      11:00-12:00 

✓ Обяд на блок маса 12:30-14:30 

✓ Следобеден снак                         15:00-16:30 

✓ Вечеря на блок маса 17:30-19:30 

✓ Консумация на алкохолни, безалкохолни, 
горещи напитки и коктейли - определени 

български марки /без уиски/10:30-23:00 

 
✓ Ползване на външен и/или 

вътрешен басейн с осигурени 
чадъри и шезлонги. 

✓ Ползване на фитнес. 

✓ Достъп до WIFI връзка в стаите и 

общите  части на хотела 

 



Допълнителна информация 

➢ Гала вечерята е с начален час 20.00 ч. и без краен час. С подаването на резервацията се заявяват брой и вид 
пакети, избраната бална зала, както и броя необходими помещения за настаняване. За събитието ще бъде 
осигурена охрана. Хотелът поема ангажимент да забрани достъпа на  външни лица до балните зали. 

➢ Настаняването на абитуриентите ползващи нощувка е възможно не по-рано от 17:00 часа и 

освобождаването на стаите е най-късно до 12:00 часа, като се осъществява в стаи по двама и трима госта. 
➢ 40% от стойността на съответно избрания пакет е необходимо да бъде заплатена до 14 дни след 

потвърждаването на резервацията от хотела, под формата на авансово плащане. Оставащите 60 % са 

дължими на 31.03.2023, най-късно. 
➢ Всеки клас трябва да представи пълен списък с трите имена на лицата от съответната паралелка, които ще 

ползват нощувки,  най-късно до 31.12.2022. 

➢ При настаняване на рецепция се депозират 20 лв. на човек, като сумата се възстановява при напускане и 
проверка на стаята за неизправности и/или нарушаване на имуществото на хотела по време на престоя. 

➢ Отделно от списъците по предходната подточка, от училището трябва да бъдат представени списъци с 

поименно разпределение на участниците по стаите и в ресторанта 

/на Гала вечерята/, както и статута им /абитуриенти, учители, директори и др. ако има такива/, до дата 
31.12.2022. След тази дата промени по списъците се допускат само при възможност на хотела. Промени 
от всякакъв друг характер (в периода на резервацията, продължителност на престоя, видове помещения за 

настаняване, допълнителни пакети и т.н.), могат да се правят също до 31.12.2022, след това такива са 
приемат само по усмoтрение на хотела. Анулации по вече представени на хотела списъци могат да се 
правят до 31.12.2022, без санкция. След тази дата анулациите се санкционират с неустойка в размер на 
40% от стойността на анулираните услуги. Хотелиерът си запазва правото да третира всички авансово 
заплатени суми, като неустойка за анулирани резервации по смисъла на тази точка. 

➢ Резервацията се счита за валидна едва след като е била потвърдена за изпълнение от хотела и след 
заплащането на съответното авансово плащане в срок (двете условия заедно). Същата се счита 
задължителна за изпълнение от Хотела след заплащане на пълната стойност по нея. След изтичане срока 
за авансово плащане, ако същото не е заплатено, резервацията се счита за автоматично отказана от 

хотела. В случай, че  останалите 60% по резервацията не бъдат заплатени хотелът си запазва правото да откаже  

предоставяне на услуги. 
➢ Сроковете за промени и анулации започват да текат от датата на потвърждение на резервацията от хотела. 
➢ По време на Гала вечерята допълнителни напитки, извън упоменатите в Гала Меню, се предлагат срещу 

съответното заплащане. 

➢ DJ Party на басейна на хотела или на Beach Bar на Златни пясъци е планирано за вечерта преди или след 
Гала вечерята (Абитурентската вечер) – и е зависимост от това, дали се пада на първата или втората вечер 
от престоя. Началният час е по договорка и целта е да се „подгрее“ предстоящото събитие или да се 
подсилят емоциите от предходната празнична вечер! Допълнителните опции към пакетите не са 
задължителни, могат да се комбинират във всички пакети и варианти, но се заявяват предварително и се 
заплащат на място в хотела – при настаняване. Хотелът запазва правото си да не предложи 
допълнителните опции – вход за дискотека и/или DJ Party на басейна или Beach Club-a, при настъпили 
промени по независещи обстоятелства (неизпълнение на услугата от страна на доставчиците) или при 
недостатъчен интерес – по-малко от 50% от училището, както и нисък общ интерес. 

➢ Галерия със визуализации на залите ни: https://www.elenahotel.eu/gallery/ 

➢ Галерия на дискотека Malibu: https://www.instagram.com/malibu.disco.goldensands/  

 

Бъдете звезда във Вашата специална вечер в Хотел Елена ! 

 

    Отдел Маркетинг и продажби 

Хотел Елена ****, к.к.Златни пясъци  

 

                                                     

 

Моб. 0885 920 314 / 0882 382 222 | Facebook: Elena Hotel, Golden Sands | Instagram: @elenahotelgoldensands 
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