Скъпи младоженци,
Сватбата е едно от най-важните събития във
Вашия съвместен живот, затова и нашата цел е
да се уверим, че тя ще се превърне в ценен спомен,
както за Вас, така и за гостите Ви!
Благодарим Ви за проявения интерес към хотел
„Феста София”! За нас ще бъде удоволствие да
бъдем част от Вашата незабравима сватба!
На Вашето внимание предлагаме нашите
Сватбени пакети.
www.festahotels.com

Приказната сватба започва
с избора на приказно място...
Хотел "Феста София" се намира на булевард
"България", недалеч от центъра на града.
Ресторант "Феста София" разполага със 140
места и се намира непосредствено до
Мецанин бара. Това го прави подходящ избор
за организиране на коктейл за "Добре
дошли" за Вашите гости.
А, за тези от Вас, които желаят изнесен
ритуал за своята сватбена церемония, на
разположение е зона, намираща се до Лоби
бара на хотела.
тел: 02 818 96 18
e-mail: sales@festasofia.com
www.festahotels.com

Сватбени
Пакети

68
Пакет „Силвър“
Тристепенно меню /салата, предястие, основно ястие/
Дегустация на менюто за 2-ма
Преференциални цени за напитки от избата на “Черноморско
злато”
Настаняване на младоженците в сватбената нощ в Екзекютив стая
Преференциални цени за настаняване на гости
Ранно настаняване / Късно напускане за младоженците
Сватбен консултант
Погача, бяло платно, менче
Декорация (калъфи за столове, покривки, панделки, номера на
маси)
Безплатен паркинг
Без такса за внасяне на сватбена торта
Безалкохолни напитки (1 бутилка минерална вода)
Такса за внасяне на алкохолни напитки - 5 лв. на човек до 80
гости / над 80 гости - безплатно

82
Пакет „Голд“
Четиристепенно меню /предястие, салата, основно ястие, следястие/
Дегустация на менюто за 4-ма
Преференциални цени за напитки от избата на “Черноморско злато”
Настаняване на младоженците в сватбената нощ в Апартамент
Преференциални цени за настаняване на гости
Романтична закуска в леглото
Ранно настаняване / Късно напускане за младоженците
Подаръчен ваучер за вечеря, по случай първата годишнина
Сватбен консултант
Погача, бяло платно, менче
Декорация (калъфи за столове, покривки, панделки, номера на маси)
Безплатен паркинг
Без такса за внасяне на сватбена торта
Безалкохолни напитки (2 минерални води)
Такса за внасяне на алкохолни напитки - 5 лв. на човек до 80 гости / над 80
гости - безплатно
Сухи мезета

Сватбени
Менюта

Пакет „Силвър“

Пакет „Голд“

ТРИСТЕПЕННО СЕТ МЕНЮ

ЧЕТИРИСТЕПЕННО СЕТ МЕНЮ

Изберете Вашето меню с един компонент от
предложенията
Салати:
1. Традиционна българска салата /домат, краставица,
печена чушка, краве сирене, маслини/;
2. Домати с мариновани печени чушки и фета сирене ;
3. Трикольор на българския вкус /катък, домат, свежа
зелена салата/;
Предястия:
1. Хрупкави киноа кюфтенца с крем от моркови и
пармезанов мус ;
2. Панирано меко сирене "Бри" с мюсли и домашно сладко от
боровинки;
3. Шункови рулца с пълнеж от крема сирене, чушка и пресни
билки;
Основни ястия:
1. Мариновано свинско бон филе, поднесено с картофено
пюре, глазирани бейби моркови и крем от целина;
2. Сочна пилешка пържола от бутче, поднесена с френски
огретен и сотиран шалот с пресни билки;
3. Бавно печен маринован свински врат със сушени домати и
спанак, поднесен със сотирани сезонни зеленчуци;

Изберете Вашето меню с един компонент
от предложенията
Салати:
1. Домати с моцарела и домашно приготвено босилково песто с кедрови ядки;
2. Микс зелени салати с моркови, краставица, чери домати, моцарела и
балсамов дресинг;
3. Листна салата с мариновани скариди,чери домати, нар и балсамов
винегрет;
4. Салата с пушена сьомга, авокадо, микс зелени салати, айсберг и кедрови
ядки;
Предястия:
1. Карамелизирано френско козе сирене с градински салати, нар, чери домати и
балсамова редукция;
2. Глазирани телешки кюфтенца с млечен мус и пюре от кореноплодни;
3. Гриловано филе от лаврак, поднесено с крем от карфиол, романеско и
маслинова пудра;
Основни ястия:
1. Сочни телешки медальони със сос от манатарки и картофено гато;
2. Патешко магре с боровинков сос и пюре от батат;
3. Телешко филе с мармалад от червен лук, картофи "Фондан" и чушки
"Конфи";
4. Гриловано филе от сьомга с ризото от амарант ,глазирано печено цвекло,
романеско и зелено олио;
5. Свински медальони с гъбено рагу с бекон и хрупкава полента;
Следястие:
Плато традиционни сирена и колбаси;

Сватбен пакет „Силвър“
68 лв.

Сватбен пакет „Голд“
78 лв.

Преференциални цени за напитки от избата на “Черноморско злато”

♥

♥
♥

Настаняване на младоженците в сватбената нощ

Екзекютив стая

Апартамент

Преференциални цени за настаняване на гости

♥

Дегустация на меню за 2-ма
Дегустация на меню за 4-ма

♥

Сватбен консултант

♥

♥
♥
♥
♥
♥

DJ, фотограф, гримьор, фризьор, сватбена лимузина

Oпция

Без такса за внасяне на сватбена торта

♥
♥
♥
♥
♥

Oпция

Безалкохолни напитки

1 вода

2 води

Пакет 5 безалкохолни напитки - 12 лв. /2 мин. води, 2 безалкохолни напитки, 1 сок/
+ 1 топла напитка /комплимент/

Oпция

Oпция

Пакет безалкохолни напитки UNLIMITED - 21 лв. /вода, безалкохолни напитки, сок, топли
напитки, бира/ - без ограничение

Oпция

Oпция

Романтична закуска в леглото
Ранно настаняване / Късно напускане
Подаръчен ваучер за вечеря, по случай първата годишнина

Погача, бяло платно, менче
Калъфи за столове, покривки, панделки
Номера на маси
Безплатен паркинг

♥

♥
♥
♥
♥
♥

♥
♥

Такса алкохолни напитки - 5 лв. на човек до 80 гости / над 80 гости - безплатно

♥

Сухи мезета

Oпция

Welcome drink - от 4 лв. на човек

Oпция

Oпция

Диджестив

Oпция

Oпция

Овъртайм след 5-ия час - 250 лв. / час

Oпция

Детско меню - 25 лв. /салата, основно ястие, сок/

Oпция

Oпция
Oпция

Изнесен ритуал

Oпция

Oпция

Хапки за"Добре Дошли" - от 6 лв. на човек

Oпция

Oпция

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ:
DJ, фотограф, гримьор, фризьор, сватбена лимузина;
Детско меню /салата, основно ястие, сок/ - 25 лв.
Пакет 5 безалкохолни напитки - 12 лв. /2 мин. води, 2
безалкохолни напитки, 1 сок/ + 1 топла напитка /комплимент/;
Пакет безалкохолни напитки UNLIMITED - 21 лв.
/вода,безалкохолни напитки, сок, топли напитки, бира/ - без
ограничение;
Сухи мезета /плато/ - от 8 лв. на човек;
Welcome drink - от 4 лв. на човек;
Хапки за "Добре Дошли" - от 6 лв. на човек;
Диджестив - от 5 лв.на човек;
Овъртайм след 5-ия час - 250 лв. / час;
Организиране на ергенско/моминско парти в хотела
/ресторант, зала или ВИП апартамент/;
Наем на сватбена арка с украса – 250 лв.;
Предоставяне на отстъпки от опитни декоратори, които
нашите младоженци препоръчват.

Отстъпки:
5% - отстъпка при провеждане на сватбено
тържество в петък и неделя.
www.festahotels.com

Доверете ни се да превърнем
Вашата мечтана сватба в реалност...
За контакти:
Албена Йовкова
/Управител/
0885 07 42 28
02 818 96 18
0700 144 22
sales@festahotels.com
sales@festasofia.com
www.festahotels.com

