РОМАНТИЧНА ГРЪЦКА ВЕЧЕРЯ,
ГРЪЦКА МУЗИКА НА ЖИВО И ПАНОРАМНА РАЗХОДКА
ИЗ ВАРНЕНСКИЯ ЗАЛИВ И ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО
С ШХУНА „СВ. НИКОЛАЙ“
Дати: 14, 16, 19, 21, 23, 26 юли, 20.00-23.00ч.
За почитателите на гръцката кухня! Гарантирано качество за вашия вкус!
Гръцки ресторант Евъргрийн и Травел Клуб България Ви предлагат незабравимо
преживяване на борда на автентичната дървена шхуна „Св. Николай“.
Вечеря сред вълните с чувствена гръцка музика
ще се запазят завинаги във Вашите спомени.
Преживейте тази романтична Гръцка вечер!

Гръцки ресторант „Евъргрийн“ се утвърди през последните години като едно от найпредпочитаните места във Варна за почитателите на качествената Средиземноморска храна и
живата гръцка музика.
Сега Ви предлагаме всичко това в комбинация с 3-часова морска разходка!
Шеф-готвачът приготвя Вашето меню на място – гръцката салата се приготвя минути преди
да пристигнете, а рибата, калмарът, сувлакито или филето се пекат на барбекю на самия
кораб. Напитките са маркови и специално подбрани за вас. Вечерята ще се превърне в
незабравим спомен и с помощта на певец, който изпълнява на живо гръцки хитове!
Програма:
19:45ч. Пристигане на кея на Морска гара, качване на кораба. Инструктаж от екипажа.
20:00ч. – 23:00ч. Вечеря и разходка.
Меню:
Гръцка салата
/домат, краставица, пресен пипер, сирене,
маслини каламата, лук, люто чушле, риган и зехтин/
400 гр.
Предястие:
Калмар на барбекю 1/2 на човек
130 гр.
Основно ястие:
По избор: Ципура, свинско сувлаки – 2 бр., пилешко филе /изпечени на барбекю/,
гарнирани с печени зеленчуци
450 гр.
Десерт:
Гръцка торта с моркови
180 гр.
Напитки:
По две питиета на човек по избор измежду:

Узо/Ракия – 50 мл./“Пломари“, Бургаска мускатова/
Чаша вино /бяло, розе Салла Естейт
Бира – 500 мл. - кен
Безалкохолно – 250 мл. кен, натурален сок - 250 мл. кен
Минерална вода и хляб (без ограничения).
Цена: 88.00 лв.
Деца от 5,00 до 9,99г. – 60.00 лв. – 1/2 порция
Деца до 4,99г. - безплатно.
Посочените цени са с ДДС.

Цената включва:
➢ Наем на кораба;
➢ 3-часова разходка;
➢ Гориво;
➢ Вечеря;
➢ 2 напитки по избор;
➢ Минерална вода и хляб без ограничения;
➢ Певец на живо;
➢ Застраховка;
➢ Екипаж.
Цената не включва: допълнителна консумация (според меню).
Като допълнителна опция можем да предложим трансфер с ВИП микробус Мерцедес (до 7 човека).
Допълнителна информация:
1. Вечерята се препотвърждава до 21:00ч. на предния ден, като гостите се уведомяват
своевременно;
2. При анулирано мероприятие (дъжд, силен вятър и др.) платените суми се възстановяват или
прехвърлят за друга дата;
3. Вечерята се сервира в керамична посуда, с метални прибори и пластмасови чаши;
4. Маршрутът на кораба се уточнява от капитана в деня на мероприятието в зависимост от
метереологичните условия и желанията на клиентите.
Капацитет и разположение на масите:
➢ Минимален брой туристи за осъществяване
пасажера.
➢ Видове маси:
1. Голяма правоъгълна маса за 14 човека;
2. Маса за 4 човека в една редица;
3. Маза за 4 човека на горната палуба.

на

мероприятието:

За информация и записвания: 052983201, 0888 247042; e-mail: office@travelclub.bg

20 пълноплащащи

