
Весела
Коледа!



Вашата Коледа според Вашите изисквания!

В хотел Holiday Inn София знаем колко трудна 
може да бъде организацията на мероприятия и 
празненства. Затова ние го правим вместо Вас! 
Тази Коледа създадохме специални  празнични  

менюта за обяд, вечеря или просто коктейл,
които винаги впечатляват. От традиционно 

българско коледно меню до селекция от 
интернационални ястия, при нас ще откриете

точно това, от което имате нужда. Нашите опитни 
организатори на събития ще се погрижат всяка 

Ваша мечта да се превърне в реалност.

За да направим предложението си още 
по-съблазнително, всеки Ваш гост ще получи 

чаша домашно греяно вино за добре дошъл като  
комплимент от хотела.

бул. Александър Малинов №111, 1766 София, България
Тел.: + 359 (0) 2 807 07 07    Email: info@holidayinnsofia.bg

www.hisofiahotel.com

Коледни тържества в
Holiday Inn София



Примерно бюфетно меню:

Предястия

Основни

Десерти

Пакет напитки

Печено цвекло с магданоз и зехтин

Салата с пресни зеленчуци и бяло сирене

Зеленчукови антипасти и наронено млечно сирене

Салата фенел и градинска жлъчка с нар и ядки

Салата капрезе с паста от авокадо и гриловано броколи 

Пълнено свинско филе със сушени плодове 

Бяла риба на пара, билков дресинг

Печени на слаб огън пуешки гърди с ябълка и градински чай

Селекция сезонни зеленчуци на скара 

Ориз със стафиди

Шоколадово брауни 

Плато пресни плодове

Крем карамел

Коледен оризов пудинг със сушени плодове

Богата селекция на висококачествени напитки и невероятно 
разнообразни коктейли. Без допълнително заплащане за 

внесен алкохол. Цените започват само от 10.50лв! 

Цените започват от 30 лева



Зала Витоша

Ресторант InCanto

Ресторант Brasserie

Примерно тристепенно меню:

Капацитет:
Обяд/вечеря - 100

Капацитет:
Банкет - 40

Капацитет:
Коктейл - 275  Банкет - 230

Щрудел със сирене и зеленчуци, рагу от домати

***

Свински медальони, подправени с чесън и билки,

сервирани с рататуи и картофи на грил

***

Горещ, хрупкав ябълков щрудел и ванилов сладолед

Цените започват от 31 лева



Настаняване

Пакет “Празнична вечеря”

Всяко коледно тържество ще има възможността да 

се възползва от специалните ни празнични  цени за 

настаняване с включена закуска и безжичен интернет из 

целия хотел, започващи само от 98 лева!

Невероятният петзвезден хотел Holiday Inn София 

разполага с конферентни и банкетни зали с капацитет 

до 300 гости, 130 луксозно обзаведени стаи и два 

фантастични ресторанта, а уникалният клуб Esprit 

Фитнес и Спа, проектиран с внимание  и грижа към 

комфорта на своите посетители,  предлага приятелско 

и персонално обслужване  в ултра съвременна и 

зареждаща с енергия  обстановка.

Пакетът включва закуска на блок-маса за двама, както 
и три-степенно меню/блок-маса обяд или вечеря, една 

безплатна минерална вода или безалкохолна напитка на 
човек по време на вечерята.

Резервирана втора стая за същия период и пакет, 
получава 50% намаление, ако е предназначена за Вашите 

деца до 18-годишна възраст.

Офертата е валидна за не повече от двама възрастни, 
отседнали в една стая за периода 15.12.17 - 07.01.18 

Всички цени са в български лева с включено ДДС



*Ние обичаме зимните сватби!
В духа на зимните празници в Holiday Inn 
София бихме искали да направим един скромен 
подарък към вас - нашите клиенти, партньори 
и приятели. За всяко сватбено тържество с 
над 80 гости, проведено между 1 ноември 2017 
и 31 март 2018 година, ние ще предоставим 
всяко десето меню напълно безплатно! От най-
голямата ни банкетна зала се открива спираща дъха панорамна 
гледка към близките заснежени склонове на Витоша, а през 
огромните прозорци струи естествена дневна светлина. За повече 
информация, моля сканирайте предоставения QR код. 

*Местоположение и паркиране
Holiday Inn София се намира в непосредствена близост 

до метростанция Бизнес Парк. Хотелът разполага със 100 
паркоместа  

*Esprit Фитнес и Спа
В клуб Esprit Фитнес & Спа гостите и членовете ни могат да 

използват 19-метровия вътрешен отопляем басейн. Проектиран 
с внимание и грижа към комфорта на своите посетители, 

клубът  разполага със сауна, парна баня, вътрешно и външно 
джакузи и стаи за различни терапии.

*Идеи за подарък
В хотел Holiday Inn София винаги можете да откриете идеалния 

подарък! От празничен обяд или вечеря, през релаксиращ масаж, 
до разтапящ ден за спа и почивка с достъп до всички услуги на 

Esprit Фитнес и Спа.

Допълнителна
информация
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