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СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ, класният 4**** ХОТЕЛ МЕТРОПОЛИТЪН 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 Метрополитън Хотел София 4**** 

 

        

СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ 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 концерта с организиран трансфер ще ви отведем до стилния градски хотел 
МЕТРОПОЛИТЪН 4**** с нестандартен дизайн, разположен на бул „Цариградско шосе” в гр. 
София, където ще Ви посрещнем с напитка за „Добре дошли“ и ще се настаните в една от 
луксозните  201 стаи и апартаменти, за да се приготвите за новогодишната нощ в Основния 
ресторант, носител на награда от сп. Бакхус за най-добър ресторант в категория „Хотелски 
ресторант“. За Вас ще бъде приготвено изискано бюфет-меню, ще имате възможност за 
неограничена консумация на уиски, водка, вино и безалкохолни напитки. Ще има DJ 
парти с много изненади и фолклорна програма. 

       

Пакетна цена на човек: 329.00 лв  
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Пакетната цена включва: 

Билет за Новогодишния гала концерт в Софийска Опера и Балет 
Трансфер от Софиийска Опера и Балет до хотел Метрополитън 
Нощувка в двойна стая на 31.12.2020 г. 
Напитка за „Добре дошли“ 
Новогодишна вечеря: 

 Изискано меню на бюфет, неограничена консумация на уиски, водка, вино и 
безалкохолни напитки 

DJ парти с много изненади 
Фолклорна програма 
Чаша пенливо вино в полунощ 

Мини бар в стаята, зареден с вода, безалкохолни напитки и бира  
Брънч на 1-ви януари (късна закуска) 
Късно освобождаване 
Ползване на фитнес и интернет  

 
*Доплащане за настаняване в единична стая – 40 лв. 
*Безплатен куверт за деца до 2.99 г. & детска анимация 
   

 
 

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. 

 
  


