
 

 

Пролетна Оферта  

24-25 Март 

 Неделя – Понеделник 

 

Посрещнете първа пролет и Благовещение  по един незабравим начин!  

Хотел „Therma Eco” Ви предлага страхотна оферта! Нека заедно изпратим зимата и 

посрещнем пролетта в морското-еко селище Кранево, с минералната вода, морските йодни 

пари  и страхотно празнично зелено меню в ресторант A la Carte! Само за гостите на 

хотела по време на офертата– Ледена пързалка „Black Sea Ice Arena” ще бъде отворена 

абсолютно безплатно! Eкипът на спа центърa също е подготвил блага вест и предлага 

страхотни намаления, за да бъде престоят Ви напълно здравословен и зареждащ! За тези 

от вас, които искат да се пречистят и духовно, предлагаме приятна разходка до Божия храм 

в Кранево "Света Богородица достойно ест" , защото Благовещение e празник за всички 

християни, независимо от традицията и църквата, към която принадлежат. 

1 нощувка в двойна стая с изглед парк на 24 Март със закуска и празнична вечеря 85 лева  

1 нощувка в двойна стая с изглед парк на 25 март на HB 75 лева 

 

 



 

 Цената е на човек в стаи с изглед парк и включва закуска и Празнично пролетно меню на 

24 Март вечерта в ресторант А la Carte, закуска и вечеря на 25 Март с безалкохолни и 

алкохолни напитки по време на храненията в Главен ресторант на хотел „Therma Eco”5*. 

 Ползване на термо зоната в спа центъра на хотела: закрит басейн с топла минерална вода ( 

29-30 °C ), външно джакузи ( 36-38 °C ), детски басейн ( 32-35 °C ), релакс зона, финландска 

арома сауна, парна баня, приключенски душ, леден фонтан, шоково ведро. 

 На 24 Март преди обяд: Мастер клас „Добре дошла Пролет“ –птички от тесто 

 Носете си мартениците, за да украсим традиционно нашите цъфнали еко дръвчета в 

градината на хотел „Тherma Eco”! 

 На 24 и 25 Март всички гости настанени по офертата в хотел „Therma Eco”5* ще могат да се 

възползват от вход свободен и безплатни кънки на Ледена Пързалка “Black Sea Ice Arena” 

 Фитнес 
• Wi-Fi Интернет връзка на територията на комплекса 
Ползване на паркинг; 
• Застраховка, туристически данък, ДДС 9% 

Пролетно СПА предложение на стойност 50лв : 

1. Хидромасажна вана с билки + Детокс маска на цяло тяло / Thalion /  
2. Хидромасажна вана с билки + Пилинг на цяло тяло 
3. Кедрова бъчва + Детокс маска на цяло тяло / Thalion / 
4. Кедрова бъчва + Пилинг на цяло тяло 
5. -20% от цената за криотерапия 
6. Детоксикираща терапия на лице.  

Всяка процедура завършва с поднасяне на Детокс чай. 

 
Доплащания: 

Деца до 1,99 г. - безплатно. 
Едно дете от 2 до 11,99 г. с един възрастен – детето заплаща 50 % от цената за възрастен. 
Един възрастен с две деца от 2 до 11,99г. настанени в двойна стая – и двете деца заплащат по 50 % 
от цената за възрастен. 
Двама възрастни с едно дете  до 11,99г. – детето е безплатно. 
Двама възрастни с две деца  до 11,99 г. - първото дете е безплатно; второто заплаща 50% от цената 
на възрастен. 
Възрастен на допълнително легло заплаща 80 % от цената за възрастен на редовно легло. 
  

Телефон за резервации:+359 882 97 50 56  

E-mail за резервации:reservations@thermavillage.com 

 

 



 

 

Празнично меню за вечеря в ресторант A la Carte на 24 Март 

 

САЛАТИ „Пролетно пробуждане“ по избор: 

 Спанак, рукола, киноа, медено цитрусов дресинг и кедрови ядки 

 Морска салата по провански с калмари, октопод, плодова салса и босилеково масло 

ПРЕДЯСТИЯ „Ново начало“ по избор: 

 Охлюви с бургундски сос 

 Рулца от тиквички гарнирани с лек млечен мус 

СУПИ “Зелена Енергия“ по избор: 

 Крем супа от коприва 

 Крем супа от тиквички 

Основни ястия: “Блага вест“ по избор: 

 Гриловано филе от  сьомга със пюре от грах 

 Талятели с морски дарове и свежи билки 

Десерт „Цветно изкушение“ по избор: 

 Милфьой с ягоди 

 Пудинг с тапиока и ягоди 

 

В менюто са включени и плодови витаминозни смутита по желание! 

Всички останали напитки се заплащат допълнително. 

Телефон за резервации : +359 882 97 50 56 

 

 


