Сватбен Пътеводител на Спа и Спортен Комплекс „Терма Вилидж”
Спа и Спортен Комплекс „Терма Вилидж“ е едно от най-подходящите места, което
може да изберете за своята сватбена церемония, тържество или меден месец. Това е
едно от най-романтичните места на българското черноморие!
В "Терма Вилидж" ние можем да сбъднем Вашата сватба-мечта. Предлагаме
изключително добри условия за сватбеното Ви тържество, съчетани с перфектно
обслужване. Ние знаем, че за Вас и Вашето семейство това е най-важния ден и ще
направим всичко възможно този ден да остане незабравим!
Зеленината на парка , морската синева, усещането за простор и архитектурата
обещават най-запомнящите се фотографии и видео филми, с които да бъде увековечена
Вашата сватба.
Капацитетът за провеждане на сватбени тържества и церемонии е до 150 души. Бъдете
уверени в обслужването, което ще получите от началото до края на самия сватбен ден.
За уюта и удобството на нашите гости комплексът разполага с два хотела „Терма
Палас“***** и „Терма Еко“ ***** с капацитет - 308 стаи, луксозни апартаменти с
впечатляващ тематичен интериорен дизайн - Слънце, Африка и Лаванда. Детски
корпус с луксозни зтаи и апартаменти с дизайн и декори от известни филмови герои –
„Спайдърмен“ и „Замръзналото кралство“
Изискан стил и великолепие предлагат 8 луксозни двуетажни вили разположени в
непосредствена близост до морския бряг.

Комплименти:
Настаняване на младоженците в луксозен апартамент предоставен
безплатно.
Бутилка специално пенливо вино и фруктиера с екзотични плодове поднесени в
апартамента.
Младоженците могат да ползват като бонус ранно настаняване и късно
освобождаване на хотела.
Преференциални цени за настаняване на гостите на сватбеното тържество.
Безплатна дегустация за да направите избор от нашите предварително
изготвени менюта и куверти (Приложение 2)
Внасяне на сватбена торта изработена от външна фирма - без такса.
Безплатен паркинг за всички гости на сватбеното тържество.
Ползване на термо зоната в СПА центъра на хотелите «Терма Палас»*****
и «Терма Еко»*****: закрит 25 метров басейн с топла минерална вода,
външно джакузи, детски басейн, релакс зона, финландска арома сауна, парна
баня, приключенски душ, леден фонтан, шоково ведро.

Срещу заплащане:

Изнесен ритуал - ползване закритата част на терасата на ресторант
Therma Beach и плажната ивица пред заведението или зона от парка на
хотелския комплекс – 190 лв.

Цена за допълнително оборудване, декорации и услуги – по договаряне.

КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ” - Посрещане на гостите в неповторимата
атмосфера на Therma Eco Village***** (Приложение 1)

Допълнителни условия
Цена за овъртайм след 23:00 часа - 160 лв. за всеки започнал час.
Ползване на калъфи за столове – 1,80 лв./брой
Бяла сватбена карета теглена от два коня – 250 лв./30 мин; 400 лв./1 час

Ползване на панделки за столове /сини, червени и златни/– без такса,
комплимент от хотела.
Сватбен декор /пано от сини или розови цветя/ - 150 лв.
Такса за внасяне на алкохолни напитки – 8 лв./бут. вино и 12 лв./бут.
високоалкохолни напитки.
За ангажиране на датата за провеждане на сватбеното тържество се заплаща
капаро, а доплащане по резервацията се извършва след провеждане на
мероприятието.

ЗАЛА “ЗЕВС”
С уникалния си дизайн и площ от 300кв.м зала „Зевс“ може да създаде невероятна
атмосфера на сватбеното Ви тържество. Морската панорама и цветно
осветление ще допринесат още повече Вашият сватбен ден да се пренесе в света на
приказките!

Зимна Приказка - „Сватба На Леда“ – само в Спа и Спортен Комплекс „Терма
Вилидж“ лятото и зимата вървят ръка за ръка - можете да се пренесете за един
миг от плажа на леда!!! Нашата ледена пързалка „Black Sea Ice Arena” може да
направи Вашия сватбен ден още по-романтичен, а фотографийте – запомнящи
се!

Приложение 1

КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ”

Поднасяне на чаша българско пенливо вино
Цена на човек – 1,80 лв.
Поднасяне на чаша италианско пенливо вино
Цена на човек – 2,50 лв

Приложение 2

СВАТБЕНИ МЕНЮТА И КУВЕРТИ

ЕЛЕГАНС – 48лв.
Салата
Българска селска салата с домати, печен пипер, маслини и мариновано сирене /350 гр.
Предястие
Рулца от тиквички гарнирани с лек млечен мус /200 гр.
Основно ястие
Крехки пилешки филенца на плоча
поднесени с гриловани зеленчуци и запечени картофки с розмарин и масло /350 гр.
Следястие
Луканка, филе Елена, кашкавал /50 гр.

ТОСКАНА – 56лв.
Салата
Белисима/микс от зелени салатки, чери домати,
риба тон, млечен дресинг, крутони /300 гр.
Предястие
Рататуй ветрило с моцарела и сос песто /220 гр.
Основно ястие
Филе Миньон с горски гъби, хрупкави аспержи и пюре от кореноплодни /350 гр.
Следястие
Прошуто, Скаморца, Чоризо /50 гр.

ЕЛИТ – 62лв.
Салата
Прованс/Белени домати, печен пипер, лук шалот,
моцарела, маслини, провансалски подправки/350 гр.
Предястие
Пилешко филе фаршировано със спанак и синьо сирене,
поднесено със сос Четири сирена /250 гр.
Основно ястие
Телешки медальони с пюре от аспержи и броколи, картофен гратен /350 гр.
Следястие
Чедър, Камембер, Гауда /50 гр.

МОРСКА ФЕЕРИЯ – 85лв.
Стриди в лед и лайм /1 бр.
Салата
Калмари и октопод върху микс от свежи салатки,
моркови слайс , чери домати, каперси и маслини /300 гр.
Предястие
Миди Сен Жак и кралски скариди
поднесени върху тартар от авокадо и пушена сьомга /200 гр.
Основно ястие
Гриловано филе от сьомга
със салата от зеленолистни, маслини и киноа /350 гр.
Следястие
Камембер, Бри, Ементал с ядки и плодове /75 гр.
Десерт
Плато екзотични плодове /150 гр.

ВЕГЕТАРИАНСКО МЕНЮ – 42лв.
Салата
Българска селска салата с домати, печен пипер, маслини и мариновано сирене /350 гр.
Предястие
Пресни гъбки със спанак и сирена /180 гр.
Основно ястие
Пармиджано Миланезе с патладжан, домати,
моцарела, Пармезан, босилеково песто /300 гр.
Следястие
Ементал, Чедър, Бри /50 гр.

ДЕТСКО МЕНЮ – 26лв.
Салата
Шопска салата с домати, печен пипер, краставички, сирене /250 гр.
Основно ястие
Пилешка пържолка от бутче на грил с пържени картофки и задушени зеленчуци /280 гр.
Напитки
Мин.вода 0,330 мл./1 бр.
Безалкохолна напитка от асортимента на Кока Кола 0,250 мл./1 бр.

Към всяко меню:
*Мин.вода 0,330 мл./2 бр.
*Безалкохолна напитка от асортимента на Кока Кола 0,250 мл./1 бр.
*Топло хлебче Чабата

Всички цени са в лева, на човек, на нощувка, с включен ДДС, курортна
такса и хотелска застраховка по време на престоя.
+20% за всички пакети и услуги за периода от 01.06 до 31.08.2019

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ НИ СЕ ДОВЕРИХТЕ!

