
 

 

СКЪПИ ГОСТИ, 
 

Екипът на АПАРТХОТЕЛ „ЛЪКИ БАНСКО” Ви благодари за избора и желанието да посрещнем заедно 
Новата 2017 година! 
 

За приятния Ви престой през празничните дни сме подготвили специална програма: 

31.12.2016 г. 
 

Ресторантът ще работи до 14.00 часа. След посочения час, заповядайте на Лоби бара, където ще се 
предлагат студени сандвичи. 
 

Началото на Новогодишната вечер е в 20.00 часа. Настаняването в заведенията започва в 19.30 часа. 
Заповядайте на тържествената вечеря в ресторант „Леонардо”, ресторант „Ле Бистро” и банкетна зала 
„Сатурн”, за да посрещнем заедно Новата година. 
 

Ресторант „Ле Бистро“ е основният ресторант на хотела, изпълнен в класически стил. Намира се в 
хотела, капацитет - 130 места. Предлага разнообразни ястия от Европейската кухня, както и  
традиционни ястия от региона на Банско. 
Италиански ресторант „Леонардо“ – изискан ресторант с оригинална италианска кухня, с BBQ и шоу 
кукинг. Капацитет - 60 места. Разположен е на 10 метра от централния вход на хотела.  
 

За Вашето добро настроение сме подготвили невероятно съчетание от атракции и забавления: 
 

 Ще се понесем в музикалните ритми на невероятния дует „Елан“ 

 Ще изненадаме и малки, и големи с магическото шоу на Ивокс! 

 Ще се насладим на интернационалното танцово шоу „Евразия” на „Арт фестивалс” – един 
истински грандиозен спектакъл, който ще Ви остави без дъх! 

 Автентичните песни на банските баби от „Глазненски напеви“ ще Ви докосне до древния дух на 
Банско 

 За Вас, в Новогодишната нощ, ще пеят Руско трио  " Ы “. Вокалното трио е съчетание от талант, 
емоция и колорит!  

 Невероятната и завладяваща поп-фолк певица КАЛИ, която ще изпълни с красота и настроение 
Новогодишната нощ!  

 Ще продължим да работим до 04.00 часа заедно с нашите дисководещи, готови да задоволят 
всяко Ваше музикално желание. 

 

    
  

01.01.2017 г. 
Закуската ще започне от 8.00 часа и ще продължи до 14.00 часа в Ресторант „Ле Бистро”. 
 

Каним Ви на автентичен кукерски карнавал в град Разлог. Усетете духа на традициите, запазили се от 
древността до наши дни. АПАРТХОТЕЛ „ЛЪКИ БАНСКО” организира безплатен транспорт до град Разлог 
в 10.00 и 11.00 часа и обратно от Разлог до Банско в 13.00 и 13.30 часа. 
 

Целият ни екип Ви пожелава приятен престой и незабравими емоции! 
 

УСПЕШНА, ЩАСТЛИВА, МИРНА И БЛАГОДАТНА НОВА 2017 ГОДИНА! 
 

АПАРТХОТЕЛ „ЛЪКИ БАНСКО” – ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО ОЧАКВАТЕ! 
Website: www.luckybansko.com e-mail:reservations@luckybansko.com Cell phone: 0879 111 222 
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