
ХОНОГТОЙ
ХУРЛЫН 

БАГЦ ХҮНИЙ
220K

Бүрэн тоноглосон хурлын өрөө (40 хүн,
онлайн сургалт ч болно)
Буудлын 2 ортой өрөө тухтай, дулаахан,
дотроо ариун цэврийн өрөөтэй,
Цайны завсарлага нэг удаа Итали кофе,
амтат жигнэмэг,
Өдрийн хоолонд Монгол, оройн хоолонд
Европ меню, 
Хүүхдүүдээ хамт аваад ирвэл нэмэлт нэг
матрасс үнэгүй, сагс, теннис гээд
сатаарах зүйл ихтэй. 
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Багцад багтсан:

Кофе, цайны завсарлага 1 удааКофе, цайны завсарлага 1 удааКофе, цайны завсарлага 1 удаа
Чанасан кофе, цай, жигнэмэгЧанасан кофе, цай, жигнэмэгЧанасан кофе, цай, жигнэмэг

   
Нэмэлт үнэ төлбөргүй үйлчилгээ:Нэмэлт үнэ төлбөргүй үйлчилгээ:Нэмэлт үнэ төлбөргүй үйлчилгээ:   
Сагсны бөмбөг, агаарын теннис,Сагсны бөмбөг, агаарын теннис,Сагсны бөмбөг, агаарын теннис,

ширээний теннис, биллъяардширээний теннис, биллъяардширээний теннис, биллъяард
   

Нэмэлт төлбөртэй үйлчилгээ:Нэмэлт төлбөртэй үйлчилгээ:Нэмэлт төлбөртэй үйлчилгээ:   
Роллер скэйт, нийтийн караокеРоллер скэйт, нийтийн караокеРоллер скэйт, нийтийн караоке

Өдрийн хоол 1 удаа:Өдрийн хоол 1 удаа:Өдрийн хоол 1 удаа:   
ШөлШөлШөл

+++
Цуйван, гуляш, бууз, шарсан элэг
Цуйван, гуляш, бууз, шарсан элэг
Цуйван, гуляш, бууз, шарсан элэг   

   
Оройн хоол 1 удааОройн хоол 1 удааОройн хоол 1 удаа

СаладСаладСалад
+++

Халуун ногоотой тахиа,
Халуун ногоотой тахиа,
Халуун ногоотой тахиа,

карбонара, буррито сонголтоор
карбонара, буррито сонголтоор
карбонара, буррито сонголтоор

2 том хүн байрлах 2 ортой, дотроо
2 том хүн байрлах 2 ортой, дотроо
2 том хүн байрлах 2 ортой, дотроо

ариун цэврийн өрөөтэй, террастай
ариун цэврийн өрөөтэй, террастай
ариун цэврийн өрөөтэй, террастай

буудлын өрөө (12 хүртэлх насны 1
буудлын өрөө (12 хүртэлх насны 1
буудлын өрөө (12 хүртэлх насны 1

хүүхдэд матрасс үнэгүй, нэмэлт
хүүхдэд матрасс үнэгүй, нэмэлт
хүүхдэд матрасс үнэгүй, нэмэлт

матрасс 70к)матрасс 70к)матрасс 70к)

Нэмэлт хоол 1 хүний 22,5к, хүүхдийн хоол 12,5к, үдэлтийн хорхог/шорлог 1 хүний 29,5к
Роллер скэйт том хүн 1 цагт 15к, хүүхэд 8к

Байрлал Google Maps 
дээр

PDF  татаж авах



ХОНОГГҮЙ
ХУРЛЫН БАГЦ 

ХҮНИЙ 40K

Бүрэн тоноглосон хурлын өрөө 4 цагийн
эрх (40 хүн, онлайн сургалт ч болно)
Цайны завсарлага нэг удаа Итали кофе,
амтат жигнэмэг,
Өдрийн хоол (шөл+гуляш, бууз, цуйван,
халуун ногоотой тахиа, буррито
сонголтоор)
Нэмэлт үнэ төлбөргүй үйлчилгээ: сагсан
бөмбөг, агаарын теннис, биллъяард
Нэмэлт төлбөртэй үйлчилгээ: гэр ба
буудлын өрөө, роллер скэйт, нийтийн
караоке
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