ГРАНД ХОТЕЛ
ПОМОРИЕ
...ХУДОЖНИКЪТ НА
ВАШАТА СВАТБЕНА
ПРИКАЗКА
2022Г

Скъпи младоженци,
Нашият квалифициран
и мотивиран екип ще Ви помогне
да организирате „ Големият ден”
и до най-малките детайли!
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ЛОКАЦИЯ ЗА ИЗНЕСЕН РИТУАЛ

ЛЯТНА ГРАДИНА НА
ГРАНД ХОТЕЛ ПОМОРИЕ
Изцяло обновената ни градина
предоставя повече от
500 кв.м площ за
провеждане на изнесен ритуал,
коктейл или отдих сред красива
зеленина в
съчетание с разхлаждащи
напитки през горещите летни
дни! „Градината“ ни
разполага с 3 различни локации
за поставяне на Сватбената
арка.

ЛОКАЦИЯ ЗА ИЗНЕСЕН РИТУАЛ

ОТКРИТА ТЕРАСА НА
ИВЕНТ ЦЕНТЪР
„АТРИУМ“
Повече от 300кв.м
гледащи директно в
необятното синьо!
Нашата открита тераса
предоставя възможност
за неповторим изнесен
ритуал на брега на морето и
коктейл в компанията
на морския бриз и
вълните!

ЛОКАЦИЯ ЗА ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ

ЗАЛА КАПИТОЛ
Съчетание на
класически стил и
функционалност!
Зала Капитол се намира
в Гранд Хотел Поморие
и е с площ от 400 кв.м и
250 места за гости.
Реновирана
през 2020г., залата
предоставя възможност
за провеждане на малки
и големи тържества,
сватби и конференции.

ЛОКАЦИЯ ЗА ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ

БАЛНА ЗАЛА
С приказните си цветове
и запомнящ се
интериорен дизайн,
Бална зала е едно от найпредпочитаните места за
Сватбено тържество по
Южното Черноморие.
Залата е с площ от
355 кв.м. и разполага с
голям дансинг,
климатична инсталация,
собствен бар и капацитет
от
180 места.

ЛОКАЦИЯ ЗА ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ

ЗАЛА "ЛА ВИСТА"
Някога мечтали ли сте
за сватба на брега на
морето без да мислите
дали ще вали или
ще е горещо?
С площ от 192 кв.м и
8о места за гости,
зала „ Ла Виста“
е мястото където може да
проведете Вашето мечтано
сватбено тържество на
брега на морето сред
луксозна и комфортна
атмосфера,
допълваща се от
неповторима гледка към
морския бряг!

4 степенно Сватбено меню

3 степенно Сватбено меню

УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНЗИРАНЕ НА СВАТБЕНИ
ТЪРЖЕСТВА В ГРАНД ХОТЕЛ ПОМОРИЕ
Екипът на Гранд Хотел Поморие ще Ви предложи неповторим вкус и професионално
обслужване за Вашия сватбен ден!
Нашите условия:
1. Гранд Хотел Поморие предлага безплатно настаняване за младоженците в деня на Сватбеното тържество
2.Преференциални цени и условия при настаняване на гостите на тържеството
3. 3 Степенно сватбено меню, включващо салата, предястие и основно – 57 лв. на човек
4. 4 Степенно сватбено меню, включващо салата, предястие, основно и следястие – 65 лв. на човек
5. Детско меню – 30 лв. на дете
6. Декорация - Гранд Хотел Поморие предлага сватбени калъфи за столовете в залата на цена от 3лв. на брой
7. Такса внос на алкохол – 5 лв. на човек, като може да внесете алкохол, безалкохолни напитки, бира,
енергийни напитки, мезета ( нарязани) и ядки. Не се допуска внасянето на алкохол и безалкохолни напитки в
разфасовки над 1л.
8. Такса „ Overtime” на ресторант – От 00:00ч. до 04:00ч. – 200 лв. на час / От
04:00ч – 500 лв. на час. / Таксува се на започнат час/
9. Наем на локация за изнесен ритуал – 300 лв. Цената включва до 8бр. Коктейлни маси
с покривки и до 15бр. стола с калъф!
10. Цена за обслужване на Коктейл от 1 сервитьор – 100 лв. на час ( важи само за случаи,
когато кетъринга е външен)
11. За запазване на дата за Сватбено тържество се изисква капаро в размер на 1000лв., платимо по банков път,
в брой или с кредитна/дебитна карта

Сватбения ден е винаги специален,
да му добавим стил!
Grand Hotel Pomorie
Pomorie, 5 Prof. Dr. Stoyanov Str.
Tel:+359 5 9 6 2 88 79,
Cell:+359 8 8 4 8 6 01 46,
Email Events@grandhotelpomorie.com,
Web: www.GrandHotelPomorie.com, Facebook: www.facebook.com/grandhotelpomorie,
Instagram: www.instagram.com/grandhotelpomorie

