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Скъпи младоженци, 
 

Благодарим Ви за проявения интерес към хотел „Феста 
София”, за организиране на сватбеното Ви 

тържество! 

На Вашето внимание предлагаме избор от примерни 
сватбени пакети. 

Отнасяйки се с нужното уважение, респект и любов към 

нашите гости, ние ще бъдем Вашата най-добра 

подкрепа при организиране на този толкова важен 

момент, така че той да се превърне в незабравим 

спомен! 



 

 

 

♥ Хотел "Феста София" се намира в 

един от най-бързоразвиващите райони в 

столицата и е с лесен достъп до 

центъра на града. 

♥ Ресторант "Феста София" се намира 

на мецанин етаж на хотела, 

непосредствено до Мецанин бара, 

което го прави подходящ избор за 

организиране на коктейл с напитка за 

"Добре дошли!" за Вашите гости.  

♥ Ресторантът разполага със 140 места. 

♥ Предлагаме и организиране на 

изнесен ритуал за сватбени церемонии. 

тел: 02 818 96 18 
e-mail: sales@festahotels.com 
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СВАТБЕНИ ПАКЕТИ 

Сватбен пакет „Голд“ Сватбен пакет „Платинум“ 

67 лв./4 степ. 86 лв./ 4 степ. 

Дегустация за 2-ма 

Дегустация за 4-ма ♥ ♥ 

Преференциални цени за напитки от избата на “Черноморско злато” ♥ ♥ 

Настаняване на младоженците в сватбената нощ Двойна стая  лукс/ Студио Луксозен апартамент 

Преференциални цени за настаняване на гости                                                                                                         
76 лв. - Единична стая / 96 лв. - Двойна стая 

♥ ♥ 

Романтична закуска в леглото ♥ ♥ 

Ранно настаняване / Късно напускане ♥ ♥ 

Подаръчен ваучер за вечеря, по случай първата годишнина /50 лв./ ♥ ♥ 

Сватбен консултант ♥ ♥ 

DJ, фотограф, гримьор, фризьор, сватбена лимузина опция опция 

Погача, бяло платно, менче ♥ ♥ 

Калъфи за столове, покривки, панделки ♥ ♥ 

Номера на маси ♥ ♥ 

Безплатен паркинг ♥ ♥ 

Без такса за внасяне на сватбена торта   ♥ ♥ 

Безалкохолни напитки 1 вода 2 води + 1 безалкох. 

Пакет 5 безалкохолни напитки - 7 лв. /2 мин. води, 2 безалкохолни напитки, 1 сок/ 
 + 1 топла напитка /комплимент/ 

опция опция 

Пакет безалкохолни напитки UNLIMITED -12 лв. /вода,безалкохолни напитки, сок, топли напитки, 
бира/ - без ограничение 

опция опция 

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

Сухи мезета ♥ ♥ 

Welcome drink опция ♥ 

Дижестив опция ♥ 

Овъртайм след 5-ия час 190 лв. / час ♥ ♥ 



 

Четиристепенно сет меню 1 

(Изберете Вашето меню с по един компонент от предложенията) 

 

 

Салати: 

1. Салата от кресон, фелд, спанак, маринован артишок, 
скариди с уасаби и дресинг с чия; 

2. Салата със запечено козе сирене, домат кумато, алабаш и 
зелени смокини; 

 

Предястия: 

1. Телешко карпачо Блек Ангус с рукола и балсамико; 

2. Териина Фоа Гра с арманяк, бяло вино, канапе от препечен 
провансалски хляб, сос „Физалис“ и сечуански пипер; 

Основни ястия: 

1. Филе от фазан с хамон и розмарин, сос от диви гъби, 
поднесено с ризото от саликорния, кедрови ядки и рукола; 

2. Млечен телешки Рибай стек със сос от гъши дроб и трюфел, 
поднесен с пълнен цвят от тиквичка със скариди и млечен дип;п 

Следястие: 

Сет от подбрани френски сирена и италиански деликатесни 
колбаси 

 

 

 

 

Четиристепенно сет меню 2 

(Изберете Вашето меню с по един компонент от предложенията) 

 

Салати: 

1. Салатена палитра / хрупкави зеленчуци, салата “Снежанка”, 
салата “Оливие”, кьопоолу, сирене и маслини/; 

2. Салата “Парма” / микс от свежи салати с печени зеленчуци, 
моцарела, чери домати и прошуто “Ди Парма” 

3. Салата “Капрезе” с билково песто и кедрови ядки; 

Предястия: 

1. Пуширан медальон от сьомга с аспержи и сос “Перно”; 

2. Глазирани телешки кюфтенца с горчичен сос и мащерка; 

3. Гъши дроб, поднесен с плодова брускета и сицилианско 
сладко от черница; 

Основни ястия: 

1. Патешко магре с боровинков сос и пюре от сладък картоф с 
мащерка; 

2. Мариновани телешки медальони със сос от манатарки и 
гарнитура от глазиран френски боб и бейби морков; 

3. Руладина от свинско месо и пикантен колбас, поднесена със 
сушени плодове, сос от синьо сирене и картофи 
“Делфиноаз”; 

Следястие: 

Плато традиционни сирена и колбаси 



Допълнителни възможности за:  

♥ Организиране на ергенско/моминско парти в хотела /ресторант, 

бар, зала или ВИП апартамент/; 

♥ Наем на ресторанта след 5 - ия час – 190 лв. на час; 

♥ Наем на сватбена арка с украса – 250 лв.; 

♥ Предоставяне на отстъпки от опитни фотографи, DJ и декоратори, 

които нашите младоженци препоръчват; 

Отстъпки:  
♥ 6% - отстъпка при провеждане на сватбено тържество в петък и неделя. 

♥ 3% - отстъпка  за куверти над 80 човека. 

 

Отстъпките за брой гости и ден на провеждане на сватбеното 

тържество не се комбинират. 

 



За контакти: 

 

Албена Йовкова 

Управител 
 

 

Тел: 0885 07 42 28; 

        02 818 96 18; 

        0700 144 22; 

 

E-mail: sales@festahotels.com 
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