
Кажи Да
в Арена ди Сердика Бутик Хотел

Уникален

Незабравим
Съвършен

Сватбен ден



Сватбени пакети
ПЕТ ЗВЕЗДНИЯТ ХОТЕЛ „АРЕНА ДИ СЕРДИКА” ПРЕДЛАГА ИДЕАЛНОТО 
МЯСТО ЗА СВАТБЕНИ ТЪРЖЕСТВА В СЪРЦЕТО НА СТОЛИЦАТА. ТУК 
МОЖЕ ДА УСЕТИТЕ АТМОСФЕРАТА НА АМФИТЕАТЪРА НА ДРЕВНА 

СЕРДИКА, РАЗПОЛОЖЕН ВЪВ ФОАЙЕТО НА ХОТЕЛА.

НА ТОЗИ НЕЗАБРАВИМ ДЕН, С  ЕЛЕГАНТЕН СВАТБЕН ПРИЕМ НИЕ ЩЕ 
ПОСРЕЩНЕМ ВАШИТЕ ГОСТИ В БИСТРО „ЛА ТРИБУНА” СЪС СВОЯ 
УНИКАЛЕН БАРОКОВ ИНТЕРИОР. ЛОКАЦИЯТА НИ В БЛИЗОСТ ДО 
НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, РИТУАЛНИ ЗАЛИ И ЦЪРКВИ 
ПРЕДЛАГА ОТЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВАШЕТО 

СВАТБЕНО ТЪРЖЕСТВО.

И НАКРАЯ СЕ НАСЛАДЕТЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ НИ МЛАДОЖЕНСКИ 
АПАРТАМЕНТ С ЛУКСОЗНИ УДОБСТВА, КОЙТО ЩЕ ВИ ДАДЕ НАЧАЛОТО 

НА ЕДИН РОМАНТИЧЕН МЕДЕН МЕСЕЦ

Ресторант „LА TRIBUNA”



Сватбени пакети
„Wonderful Wedding“

Комбинирана салата
(белен домат, краставица, печена чушка, кьопоолу, Снежанка, 

краве сирене, маслини)

Трио брускети
(домати, босилек и чесън, пате от патладжан, маслинова паста)

Топло пушена сьомгова пъстърва с аспержи и сос Холандез

Класическа Поркета с пюре от кореноплодни

Плато френски сирена

Пакет безалкохолни напитки
(минерална вода и газирано безалкохолно)

Прясно изпечен хляб - бял и черен

Цена на куверт: 76 лв.
(цената е валидна за минимален бр. куверти 40)

Безплатна дегустация за двама на избраното меню.
Сватбена пита и пенливо вино за посрещане на младоженците.

Подарък безплатно настаняване в младоженски апартамент с късно освобождаване 
в 5* „Арена ди Сердика”.

Закуска за двама, поднесена в стаята на младоженците.
Безплатно паркомясто в подземния гараж на хотела (1 бр.)

Преференциални цени за настаняване на гостите на сватбеното тържество



Сватбени пакети
„Luxury”

Салата Капрезе с биволска моцарела и трио чери домати

Телешко с риба тон
(Витело тонато)

Филе от треска с прошуто и сос Бьорблан

Младо телешко печено с печени кореноплодни зеленчуци

Плато френски сирена

Пакет безалкохолни напитки

Сватбена пита и пенливо вино за посрещане на младоженците

Прясно изпечен хляб - бял и черен

Цена на куверт: 89 лв.
(цената е валидна за минимален бр. куверти 40)

Безплатна дегустация за двама на избраното меню.
Подарък безплатно настаняване в младоженски апартамент с късно освобождаване 

в 5* „Арена ди Сердика”.
Закуска за двама, поднесена в стаята на младоженците.

Безплатно паркомясто в подземния гараж на хотела (1 бр.)
Преференциални цени за настаняване на гостите на сватбеното тържество



Сватбени пакети
Допълнителни условия

Капацитет на ресторанта - 60 места;
Изберат се еднакви салата, предястие, основно ястие и десерт за цялата група с 
изключение на изискващите специална диета;
За внасяне на алкохолни напитки от клиента се заплаща такса „Бушон”:

      Вино: 6 лв. на бутилка до 0.750 л. и 6 лв. на всеки следващи започнати 0.750  
литри от опаковката;

      Високо алкохолни спиртни напитки: 10 лв. на бутилка до 1 л. и 10 лв. на всеки  
следващ започнат литър от опаковката;
Начален час на вечерно събитие - 19:00 ч. Резервация за по-късен час остава за 
сметка на времетраенето на мероприятието с продължителност равна на 
продължителността на закъснението след установения начален час;
Времетраене на мероприятието - до 5 часа;
Краен час на мероприятието - не по-късно от 24:00 ч.;
За всеки нов започнат час след 24:00 ч.се заплаща такса „Овъртайм” - 200 лв./час;
Резервирането на дата и час на събитието се извършва с авансово плащане на:

      50% от сумата на предварителната калкулация на събитието при окончателно 
плащане в брой или кредитна карта;

      100% от сумата на предварителната калкулация на събитието при окончателно 
плащане по банков път;
Окончателното плащането на остатъка от предварителната калкулация и/или 
допълнителната консумация за събитието се извършва:

      При окончателно плащане в брой или кредитна карта - непосредствено след 
провеждането на събитието;

      При окончателно плащане в брой или кредитна карта - до 5 работни дни след 
провеждането на събитието;
Ресторант се блокира ексклузивно за мероприятие при  минимален бр. - 40 куверта
Условия за анулация:

      Над 90 дни преди събитието - 100% възстановяване от сумата за събитието;
      От 45 до 90 дни преди събитието - 50% възстановяване от сумата за събитието;
      До 45 ден преди събитието - не се възстановява сумата от авансовото плащане и 

се начислява остатъка от сумата от предварителната калкулация
Намаление на куверти до 10% се допуска след писмено информиране до 48 часа 
преди обявения за начало на събитието час;
При неспазване на крайния срок за провеждане на събитието се начислява 
пълната сума от предварителната калкулация. 


