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àíêÅòíè Çàëè

Holiday Inn Sofia ðàçïîëàãà ñ èçêëþ÷èòåëíî ìîäåðíà,
ñàìîñòîÿòåëíà áàíêåòíà çàëà, óäîáíî ðàçïîëîæåíà íà ïúðâè
åòàæ è ñúçäàâàùà àòìîñôåðà çà ïåðôåêòíèÿ ñâàòáåí äåí.

HOLIDAY INN SOFIA
Ñêúïè áúäåùè ìëàäîæåíöè,
Áëàãîäàðèì Âè, ÷å èçáðàõòå Holiday Inn Sofia çà Âàøåòî
ñâàòáåíî ïðàçíåíñòâî, íàé-íîâèÿò 5-çâåçäåí õîòåë â Ñîôèÿ,
ïðåäëàãàù âåëèêîëåïíà ãëåäêà êúì ïëàíèíàòà Âèòîøà.
Íèå ñìå ñïåöèàëèçèðàíè â îðãàíèçèðàíåòî íà áëÿñêàâè
ñâàòáåíè òúðæåñòâà è ïðåäëàãàìå ðàçíîîáðàçèå îò ïàêåòè,
îòãîâàðÿùè íà Âàøèòå èíäèâèäóàëíè íóæäè. Íàøàòà ãúâêàâîñò,
îïèò, âíèìàíèå êúì âñåêè äåòàéë è ÷óäåñíè óñëîâèÿ
Âè ãàðàíòèðàò ïåðôåêòíèÿ ñâàòáåí äåí!
Íèå çíàåì, ÷å âñÿêà ñâàòáà òðÿáâà äà áúäå èíäèâèäóàëíî
ïîäãîòâåíà è áèõìå ìîãëè äà ïðåäëîæèì íàé-äîáðèòå ñúâåòè è
íàñîêè, çà äà íàïðàâèì Âàøèÿ äåí îùå ïî-ñïåöèàëåí.
Çà íàñ ùå áúäå óäîâîëñòâèå äà óãîâîðèì óäîáíî çà Âàñ âðåìå,
çà äà Âè ïîêàæåì õîòåëà è äà îáñúäèì Âàøèòå ñïåöèôè÷íè
èçèñêâàíèÿ.
Ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñ íàøèÿ Åêèï Ìåðîïðèÿòèÿ
íà òåë. +359 2 807 07 11
èëè info@holidayinnsofia.bg
Holiday Inn Sofia
áóë. Àëåêñàíäúð Ìàëèíîâ 111
1766 Ñîôèÿ, Áúëãàðèÿ

íàé-ãîëÿìàòà íè áàíêåòíà çàëà èìà âïå÷àòëÿâàùà ãëåäêà
êúì Âèòîøà, ïðåäëàãà åñòåñòâåíà äíåâíà ñâåòëèíà è ìîäåðíà
îáêðúæàâàùà ñðåäà. Â çàëà Âèòîøà ìîæå äà ñå ïðîâåäå
ñâàòáåíî òúðæåñòâî äî 160 ãîñòè.
Ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñ íàøèÿ Åêèï Ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîâå÷å
èíôîðìàöèÿ íà òåë. +359 2 807 07 11.
ÐÅÑòÎÐàíò Ñ òÅÐàÑà BRASSERIE è
ÐÅÑòÎÐàíò INCANTO FINE DINING
Ñâåòëèÿò è ñòèëåí ðåñòîðàíò Brasserie èìà âúíøíà òåðàñà çà
îáÿä èëè âå÷åðÿ íà îòêðèòî, ñ ãëåäêà êúì êðàñèâîòî åçåðî
íà ïàðêà. òîâà å èäåàëíîòî ìÿñòî çà Âàøàòà ãðàæäàíñêà
öåðåìîíèÿ èëè íàïèòêà çà “äîáðå äîøëè” ïîä àêîìïàíèìåíòà
íà ðîìàíòè÷íèòå ìåëîäèè íà íàøèÿ ïèàíèñò.
èçèñêàíèÿò ðåñòîðàíò InCanto Fine Dining
ïðåäëàãà ïåðôåêòíà àòìîñôåðà çà ñâàòáåíî òúðæåñòâî
â ïî-òåñåí êðúã - äî 36 ãîñòà.

Д

îïúëíèòÅëíè óñëóãè

ÄÅÊîÐÀÖèß ÇÀ ÁÀíÊÅòíÀ ÇÀëÀ
ñ óäîâîëñòâèå ùå îñèãóðèì áîãàòî ðàçíîîáðàçèå îò ñâàòáåíè
äåêîðàöèè, çà äà ñúçäàäåì ïåðôåêòíàòà àòìîñôåðà çà
Âàøèÿ ïðàçíèê - íàé-ïðåêðàñíèòå öâåòÿ íà âñÿêà ìàñà, öâåòíè
áàëîíè, ñâåùè, áëÿñêàâè óêðàøåíèÿ çà ìàñè.
ñïåöèàëíî çà Âàñ ùå ïðåäëîæèì:
ïÅÐÔÅÊòíèß ïëÀí
íèå ùå èçãîòâèì íàé-ïîäõîäÿùèÿ ñâàòáåí ïëàí, èçöÿëî ñúîáðàçåí ñ
Âàøèòå èíäèâèäóàëíè èçèñêâàíèÿ.
ñÂÀòÁÅíÀ òîÐòÀ
Ìîæå äà èçáåðåòå ìåæäó ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå
ñâàòáåíàòà òîðòà íà ìå÷òèòå ñè.
òÐÀÄèÖèîííÀ ïèòÊÀ
íàøèÿò ñëàäêàð ùå ïðèãîòâè çà Âàñ
òðàäèöèîííà áúëãàðñêà ïèòêà.
òÐÀÄèÖèè
Áèõìå ìîãëè äà îñèãóðèì âñè÷êè íåîáõîäèìè ïðèíàäëåæíîñòè çà
òðàäèöèîííà áúëãàðñêà ñâàòáà. íàøèÿò Åêèï Ìåðîïðèÿòèÿ
å íàïúëíî ïîäãîòâåí äà Âè âîäè ïðåç ìàãè÷åñêèòå
òðàäèöèè íà íàöèîíàëíàòà íè êóëòóðà.

Г

ÐÀÆÄÀÍÑÊÈ ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ

Àêî æåëàåòå ãðàæäàíñêàòà Âè öåðåìîíèÿ äà ñå ñúñòîè â
õîòåëà, ìîæåì äà Âè ïðåäëîæèì
ïîäõîäÿùè çà òîâà ìåñòà.

Н

ÀÑÒÀÍßÂÀÍÅ

5-çâåçäíèÿò õîòåë Holiday Inn Sofia ïðåäëàãà 130 ñòèëíè è
óäîáíè ñòàè òèï Ñòàíäàðòíè, Åêçåêþòèâ è Àïàðòàìåíòè.
Õîòåëúò ðàçïîëàãà ñ ïîäçåìåí è îòêðèò ïàðêèíã,
êîìïëèìåíò çà Âàøèòå ãîñòè.
Áèõìå ìîãëè äà ïðåäëîæèì ñïåöèàëíè öåíè çà íàñòàíÿâàíå íà
Âàøèòå ãîñòè, êîèòî æåëàÿò äà ïðåíîùóâàò â õîòåëà.

ÌóÇèÊÀ
Ùå ñå ðàäâàìå äà îðãàíèçèðàìå DJ èëè èçïúëíåíèÿ íà æèâî ïðè
ïðåäâàðèòåëíà óãîâîðêà ñ õîòåëà çà ñòîéíîñòòà.

Ìëàäîæåíöèòå ùå ñå íàñëàäÿò íà ìíîæåñòâî óñëóãè,
êîìïëèìåíò îò Holiday Inn Sofia. Êàíèì Âè äà ïðåêàðàòå
ïúðâàòà ñè áðà÷íà íîù â åäíà îò íàøèòå
ïðîñòîðíè Åêçåêþòèâ ñòàè.

ñúÙî òÀÊÀ
Àêî âñå îùå íå ñòå ðåøèëè, áèõìå ìîãëè äà Âè ïîìîãíåì è ïðè
îðãàíèçèðàíåòî íà ïðîôåñèîíàëåí ôîòîãðàô è ôðèçüîð.

Íà ñëåäâàùàòà ñóòðèí ìîæåòå äà ñå íàñëàäèòå íà çàêóñêà íà
áþôåò èëè ðîìàíòè÷íà çàêóñêà â ëåãëîòî,
èçáîðúò å èçöÿëî Âàø.
Ìîæåòå äà ðàçïóñíåòå è â íàøèÿ èçêëþ÷èòåëåí
Ôèòíåñ è Ñïà Êîìïëåêñ Åñïðèò ñ 19ì. çàêðèò áàñåéí, ñàóíà,
ïàðíà áàíÿ, äæàêóçè è ôèòíåñ ñàëîí. Ïðåäëàãàìå øèðîêà ãàìà
îò ìàñàæè è ñïà ïðîöåäóðè, àêî æåëàåòå äà ñå ïîãëåçèòå
ïðåäè Âàøèÿ ñïåöèàëåí äåí.
Ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñ íàøèÿ Åêèï Ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîâå÷å
èíôîðìàöèÿ íà òåë.+395 2 807 07 11
èëè reservations@holidayinnsofia.bg

ÊÎÍÒÀÊÒÈ
Òåëåôîíåí íîìåð íà õîòåëà
+359 2 807 07 07
Åêèï Ìåðîïðèÿòèÿ
+359 2 807 07 11
info@holidayinnsofia.bg
Ðåçåðâàöèè
+359 2 807 07 25
reservations@holidayinnsofia.bg
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ÀØÀÒÀ ÑÂÀÒÁÀ ÑÒÚÏÊÀ ÏÎ ÑÒÚÏÊÀ

Âàøèÿò íàé-âàæåí äåí âèíàãè å ñúïúòñòâàí îò ãîëåìè ïðèãîòîâëåíèÿ è
ïëàíèðàíå. Èìà òîëêîâà ìíîãî êëþ÷îâè äåòàéëè, íà êîèòî äà ñå îáúðíå
âíèìàíèå. Ïî-äîëó èçáðîåíèòå ñòúïêè ùå Âè óëåñíÿò è ùå Âè äàäàò
óâåðåíîñò, ÷å â ãîëåìèÿ äåí âñè÷êî ùå å ãîòîâî.
12 ìåñåöà ïðåäè ñâàòáàòà
Q Ðåçåðâèðàéòå öúðêâà
Q Çàïàçåòå ìÿñòî çà ñâàòáåíîòî
òúðæåñòâî
Q Çàïàçåòå/èçáåðåòå çàáàâëåíèå çà
òúðæåñòâîòî
Q Íàïðàâåòå ñïèñúê ñ ãîñòè
Q Îñèãóðåòå òîàëåòèòå çà ñâàòáàòà
Q Íàïðàâåòå ðåçåðâàöèÿ çà ìåäåíèÿ
ìåñåö
9 ìåñåöà ïðåäè ñâàòáàòà
Q Çàïàçåòå êîëà çà ñâàòáàòà
Q Ðåçåðâèðàéòå ôîòîãðàô/îïåðàòîð
Q Ðåçåðâèðàéòå DJ/æèâà ìóçèêà
Q Íàïðàâåòå ñïèñúê çà ñâàòáåíè
ïîäàðúöè
Q Îòèäåòå íà ïðîáà çà ðîêëÿòà ñè
6 ìåñåöà ïðåäè ñâàòáàòà
Q Îðãàíèçèðàéòå âñè÷êè öâåòÿ çà
ñâàòáàòà
Q Êóïåòå ñâàòáåíè õàëêè
Q Ïîðú÷àéòå ñâàòáåíàòà òîðòà

3 ìåñåöà ïðåäè ñâàòáàòà
Q Ïîòâúðäåòå âñè÷êè ïîäðîáíîñòè
ïî ñåðâèçà íà Âàøàòà ñâàòáà ñ
îðãàíèçàòîðà îò ñòðàíà íà õîòåëà
Q Ôèíàëèçèðàéòå ìåíþòî è íàïèòêèòå
ñ õîòåëà
Q Ïîòâúðäåòå âñè÷êè ïîäðîáíîñòè ïî
òúðæåñòâîòî
Q Èçïðàòåòå ñâàòáåíèòå ïîêàíè
1 ìåñåö ïðåäè ñâàòáàòà
Q Ïîòâúðäåòå êðàéíèÿ ñïèñúê ñ ãîñòè
Q Íàïðàâåòå ïëàí íà ìàñèòå çà
òúðæåñòâîòî
Q Àíãàæèðàéòå ôðèçüîð, ìàíèêþðèñò
è ãðèìüîð
1 ñåäìèöà ïðåäè ñâàòáàòà
Q Íàïðàâåòå ïîñëåäíè óòî÷íåíèÿ çà
õðàíàòà è íàïèòêèòå, ñâàòáåíàòà
òîðòà, òðàíñïîðòà, öâåòÿòà,
ôîòîãðàôà è ìóçèêàòà.
È íàêðàÿ
Q Îòïóñíåòå ñå è ñå íàñëàäåòå íà
Âàøèÿ ñïåöèàëåí äåí!

Holiday Inn Sofia
áóë. Àëåêñàíäúð Ìàëèíîâ 111
1766 Ñîôèÿ, Áúëãàðèÿ
www.hisofiahotel.com
www.meridianleisurehotels.com

Holiday Inn Sofia
áóë. Àëåêñàíäúð Ìàëèíîâ 111
1766 Ñîôèÿ, Áúëãàðèÿ
www.hisofiahotel.com
www.meridianleisurehotels.com

В àøàòà ñâàòáà
ïî âàøèß íà×èí

С В АТ Б Е Н И П А К Е Т И
В Holiday Inn Sofia се гордеем с организацията на
успешни сватбени тържества.
Предлагаме следните сватбени пакети:
Тристепенно меню:
Салата, Основно ястие, Десерт – 50.00 лв
Четиристепенно меню:
Салата, Предястие/Следястие, Основно ястие, Десерт – 60.00 лв
Петстепенно меню:
Салата, Предястие, Основно ястие, Следястие, Десерт – 67.00 лв
Бюфетни менюта:
Салати и Предястия, Основни ястия и гарнитури, Десерти – 55.00 лв
Всички пакети включват:
Напитки: чаша бяло или червено вино, 50 мл ракия,
1 безалкохолно или минерална вода
Без такса бушон за допълнително внесени напитки

Комплименти:
Дегустация на сватбено меню за двама
Романтична закуска в леглото
Сватбена погача с мед и сол
Мини питки с масло
Ритуално менче

Сватбена декорация (аранжировка
за маса, покривала за столове в цвят
бордо и панделки)
Първа брачна нощ в младоженски
апартамент

Преференциални цени за допълнително настаняване
Вътрешен и външен охраняем паркинг
За детайли, молим да се свържете с нашия екип “Събития” на +359 2 807 07 11
или info@holidayinnsofia.bg

С А Л АТ И
Шопска салата (V)
Домати, краставици, печени чушки и овче сирене
Овчарска салата
Домати, краставици, печени чушки, сирене,
шунка, гъби, варено яйце
Панирано овче сирене (V)
върху сезонни градински салати с доматен дресинг
Селекция български предястия и салати
Снежанка, кьопоолу, руска салата, печени чушки,
сирене, пресни домати
Моцарела с домати (V)
Тиквички и балсамиков винегрет
Гръцка салата (V)
Домати, краставици, фета сирене,
червен лук, маслини и билков зехтин
Трицветна салата (V)
Авокадо, домати и моцарела, поднесени с дресинг
от отлежал балсамов оцет

ПРЕДЯСТИЯ
Топли и Студени
Тиквички (V)
върху сезонни салати с чеснов млечен дресинг с копър
Кашкавал пане (V)
сервиран върху доматено карпачо с балсамов винегрет
Сезонен зеленчуков щрудел (V)
сервиран върху доматено карпачо с балсамов винегрет
Селекция от български месни мезета

Основни ястия
Свински медальони
варени картофи и зеленчуков букет със сос Калвадос
Пилешки гърди на грил
с печени на фурна картофи и гъбен сос
Пъстърва филе с бекон
гарнирана с картофи с копър и зеленчуци и лек лимонов дресинг
Печен свински врат
сотирани картофи и зеленчуци на пара, гъбен сос
Пилешки гърди
мускатово ризото, лук и подправки
Пилешки гърди на скара “Тракия”
мариновани с чесън и подправки и сотирани картофи
Свинско филе с картофен гратен
зеленчуци и гъбен сос
Пилешки гърди “Пиката”
с гъби, талиателе и броколи
Свинско филе
с талиателе и горгонзола сос, броколи

СЛЕДЯСТИЯ
Селекция от български сирена с грозде
Картофени ньоки с парма шунка и сушени домати
Медальони от бяла риба, праз и доматено рагу
Скариди със зеленчуци

ДЕСЕРТИ
Сватбени торти
С ванилови или шоколадови платки, лек крем “Деликат”,
сметана и декорирана със захарни цветя
С ванилови или шоколадови платки, шоколадово-сметанов крем
и декорирана със сметана и захарни цветя
С ванилови или шоколадови платки, шоколадово-сметанов крем,
обвити в захарно тесто и декорирана със захарни цветя
С ванилови или шоколадови платки, лек крем “Деликат”,
обвити в захарно тесто и декорирана със захарни цветя
БЮФЕТИ
Шопка салата (V)
Лозови сърми с ориз, лимонов аромат и доматена салца (V)
Зеленчуков хайвер с печени чушки и чеснов зехтин (V)
Домати с овче сирене, мариновано с мащерка (V)
Бобена салата с пикантен зехтин и печени чушки (V)
Мариновано зеле с моркови и магданоз (V)
Парма шунка с пъпеш
Селекция от испански колбаси
Пилешка супа азиатски стил
Медальони от свинско със сини сливи и бекон
Роле от агнешко със спанак и козе сирене
Пастърва с лимоново масло и копър
Сотирани картофи (V)
Ориз с пресни подправки (V)
Задушени зеленчуци според сезона (V)
Шоколадов мус с рагу от горски плодове
Пай с праскови
Бадемов крем
Маскарпоне мус с аромат на кафе
Вариация от интернационални сирена с грозде
Селекция от български сушени мезета

***
Печени чушки с магданоз и чесън (V)
Млечна салата с краставици и орехи (V)
Салата Асорти (V)
(домати, краставици, шунка, кашкавал, овче сирене
и мариновани гъби)
Картофена салата с бекон и кисели краставички
Градинска салата с млечен дресинг
Мариновано червено цвекло със сирене чедър и ядки (V)
Доматен биск с босилеково песто
Пиле с моцарела и сушени домати
в билково масло
Свинско печено с карамелизирани ябълки и сос грейви
Печено агнешко роле с мед и розмарин
Ориз с кашу и стафиди (V)
Картофен огретен (V)
Задушени зеленчуци(V)
Селекция от български сирена с ядки и сушени плодове (V)
Крем карамел
Празнична торта
Баклава
Шоколадов крем
***
Домати с пресен лук и магданозено олио (V)
Мариновани краставици с шери оцет и копър (V)
Печен патладжан с чушки и лек чеснов сос(V)
Млечна салата с краставици и копър (V)
Картофена салата с ябълка и пушена шунка,
овкусена с лимонова майонеза
Свежи градински салати с дресинги и кондименти
Ароматна гъбена крем супа с мащерка (V)
Бяла риба на пара с шафранов крем
Крехко пилешко в млечен сос с чесън и горски билки
Агнешко рагу провански стил с каперси и маслини
Басмати ориз с аромат на жасмин (V)
Сотирани картофи с масло и магданоз (V)
Букет от задушени зеленчуци (V)
Сезонни плодове
Шоколадова торта
Крем карамел
Хрупкав ябълков пай с канела и стафиди

***
Шопска салата (V)
Салата от печени и мариновани чушки (V)
Кьопоолу (V)
Млечна салата с краставици и копър (V)
Салата зеле с моркови (V)
Салата от краставици с крем Фрайче и копър (V)
Вегетариански сармички (V)
Катък (V)
Хлебчета и масло
Традиционна боб чорба с планински подправки (V)
Свинска кавърма
Пилешки гърди в млечен сос и лук
Филе от бяла риба с доматен сос и лук
Селекция от задушени зеленчуци (V)
Български ориз (V)
Печени картофки по “селски” с подправки (V)
Млечен хлебен пудинг
Реване
Крем карамел
Българско кисело мляко с мед и орехи
Баклава

