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Парк Хотел Стратеш е разположен в градски природен парк Стратеш в гр. Ловеч, в
пряка близост до всички големи исторически забележителности на града и
втората по големина зоологическа градина в България. Елегантен, модерен и
уютен, хотела  разполага с всички съвременни удобства за Вашия престой.

Завладяващата панорамна гледка към гр. Ловеч ще Ви накара да се почуствате
релаксиращо. Хотелът разполага с 10 стандартни стаи, 5 комфортни, 1 студио и 2
апартамента. На 5 минути от Парк Хотел Стратеш се намира и нашият градски
бизнес хотел Лиани, в който може да се използва допълнителна леглова база.

Стандартните стаи са обзаведени със спалня, баня с душ, тераса с изглед към
парка ,телевизор с кабелна TV. Комфортните стаи разполагат с две отделни легла
и разтегателен фотьойл, баня с душ, телевизор с кабелна и гледка към града и към
парка. Студиото е със спалня, двоен разтегателен диван, баня с вана, телевизия, и
гледка към парка. Апартаментите са модерно обзаведени със спалня, голям ъглов
диван с възможност да се разгъва, баня с вана и джакузи, телевизор с кабелна,
локално парно, тераса с гледка към града. Всички стаи са оборудвани със собствен
климатик и високоскоростен интернет. 

Хотелът разполага със заседателна зала,оборудвана с мултимедиен проектор,
флип чарт, екран, телевизионен монитор и всичко необходимо за провеждането
на Вашето мероприятие и тийм билдинг събитие.

В хотела се спазват всички необходими мерки за дезинфекция, с цел превенция
на заразяване с Covid-19.  

За хотела
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Елегантен, модерен с отлично обслужване и изключително високо ниво и
качество на предлаганите храни и напитки, ресторант-градина Стратеш е
едно от любимите локации в гр. Ловеч за семейни, бизнес вечери, частни.
фирмени мероприятия, незабравими тематични вечери и присъствие на
множество музикални изпълнители. 

Усет към детайлите и вкуса е всичко към което е насочил вниманието си
екипът на ресторанта, с цел Вашата  гастрономическа наслада и перфектно
настроение. 

Ресторантът разполага със сто седящи места с панорамна гледка към гр.
Ловеч. Лятната градина е разположена стъпаловидно около басейна, а
вътрешният салон предлага изключителна атмосфера с усет за елeгантност,
топлота, чистота и комфорт. 

Менюто е прецизно селектирано спрямо сезоните и възможността за
използуването на истински еко продукти. От гозбите на Баба може да се
възползвате при престой от над 2 дни или да заявите предварително (при
възможност от наша страна). За организирани мероприятия се изготвят
индивидуални предложения, спрямо Вашият бюджет и изисквания.

За ресторанта
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Ресторант-градина Стратеш предлага на своите партньори и специални
клиенти, възможност за избор на меню от самите тях. Свикнали сме храната

да е презентирана под формата на фиксирано меню, но при нас е
различно, защото това не е просто вечеря, а Вашето специално събитие.

Офертно меню

Капрезе (розов домат, моцарела,
песто Genovese)
Витамина (настъргани моркови,
червено цвекло, ябълка,
поднесени с орехи и меден
дресинг)
Овчарска

Грилован патладжан с мус от
сирена
Спаначена палачинка с мус от
филаделфия и пушено пилешко
филе
Беконови рулца по фермерски,
пълнени с кълцани месца и
дресинг

Салати

Предястия

 

Пилешко филе Рокфор, поднесено
върху картофен флан и броколи
Свински котлет, пълнен със сушени
плодове, поднесен със сос
Демиглас
Ризото или паста A La Vegetariana

50 гр. алкохол по избор
Чаша бяло или червено наливно
вино
500 мл. мин. вода

Основни ястия

Напитки

(по желание може да си внесете десерт)

Цена на куверта: 30,90 лв.
Специална отстъпка за Вас: 15% от
цената на куверта
DJ-безплатно (за  при резервации
над 60 души
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Допълнитлни услуги

Безплатен паркинг
Високоскоростен интернет в целия комплекс

Осигурен хотелски превоз за групи с предварително договаряне
Пране и гладене

Организация на специални поводи
Цветя по поръчка

Апартамент - 95 лв. с включено ДДС

За удобството и комфорта на своите гости Парк Хотел Стратеш
предлага следните допълнителни удобства и услуги:

 

Рум сервиз
Копирни услуги

Поръчка на такси
 
 

Цените на стаите в комплекса зависят от броя резервирани стаи и
подлежат на договаряне. Стандартните ни цени са:

 
Единична стая - 50 лв. с включено ДДС

Двойна стая - 70 лв. с включено ДДС
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