СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ, HYATT REGENCY SOFIA и
СТЕЛЛА ТУРС
имат удоволствието да Ви поканят да отпразнувате

НОВАТА 2021 ГОДИНА
Прекарайте една празнична Нова година с традиционния
Новогодишен гала концерт на СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ и
незабравима празнична нощ в Hyatt Regency Sofia
Настанете се след 14:00 часа на 31.12.2020 в най-новия 5***** хотел Hyatt Regency
Sofia. Стилният Hyatt Regency Sofia е разположен в сърцето на столицата до паметника нa
Васил Левски. Възползвайте се от подземния паркинг на хотела, ако пристигнете с колата
си. След като се настаните в една от 183 просторни стаи, ще имате възможността да сe
насладите на интериорния дизайн, вдъхновен от цветовете, формите и символиката на
българската шевица. Цялостното преживяване допълнете, като възнаградете духа си с
приключение в модерния уелнес център, който разполага със сауна, парна баня, солна
стая, хамам, контрастни душове, басейн.

Към 17:00 часа, само на 5-10 минути пеша е СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ, която за пореден
път ще поднесе един дългоочакван подарък за българските почитатели на оперното и
балетно изкуство. Програмата традиционно се пази в тайна до самия ден на спектакъла. На
31 декември от 18:00 часа завесата ще се вдигне за пищния и наситен с много изненади за
гостите НОВОГОДИШЕН ГАЛА КОНЦЕРТ!

След празничния концерт, към 21:00 часа се завръщате в Hyatt Regency Хотел 5*****,
където вашите домакини ще ви посрещнат с welkome drink и в иновативния италиански
ресторант The Revolutionary Dining Room & Bar ще отпразнувате
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ПОСРЕЩАНЕТО НА НОВАТА 2021 ГОДИНА

Не само ценителите на италианската кухня ще останат приятно изненадани от
революционните интерпретации на класически ястия. Вашата празнична вечеря от
6-степенното меню, ще ви отведе до люлката на Ренесанса. Ще ви сервират чаша пенливо
вино в полунощ. Ще има музика на живо и много изненади.
По-късно, може да се качите на впечатляващия панорамен бар на покрива The Scene
Rooftop Bar & Terrace. Това е мястото, където можете да разпуснете с коктейл в ръка,
любувайки се на зашеметяващата гледка към Витоша и златните кубета на катедралата
Александър Невски.
На 01.01.2021 година, след хубава почивка, може да се възползвате от празничното меню
на Новогодишния брънч, който ще предлага Салатен бар, Бар с различни пасти, Бар с
различни меса, Риба и Десертен бар, като голяма част от ястията ще се приготвят и на място
пред гостите – live cooking show.
Възползвайте се също от денонощния фитнес на хотела и късното освобoждаване на стаите
– до 16:00 часа.

Пакетна цена на човек: 399 лв.
Пакетната цена включва:
Билет за Новогодишния гала концерт в Софийска Опера и Балет
Нощувка в двойна стая на 31.12.2020 г.
Напитка за „Добре дошли“
Новогодишна вечеря - 6-степенно меню с чаша пенливо вино в полунощ
Музика на живо
Ползване на Wellness Center и денонощен фитнес
Късно освобождаване до 16:00 ч.
Подземен паркинг
Пакетната цена не включва:
 Доплащане за напитки на място
 Доплащане за Новогодишен брънч - 95 лв. на човек

Общи условия на резервацията:
Депозит при резервация – 50%, краен срок за доплащане – 10.12.2020.
Възможност за частично или пълно възстановяване на сумата при въвеждане на извънредно
положение, свързано с Covid-19
Местата са ограничени.
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