ЗА НАЙ-ЩАСТЛИВИЯ ДЕН ОТ ЖИВОТА ВИ
В ХОТЕЛ СЕНТРАЛ
Подарете си една незабравима сватбена приказка край морския бряг!
Ние сме тук, за да Ви очароваме, за да Ви накараме да мечтаете и за да изпълним всички Ваши
желания! За да бъде Вашата сватба прекрасна и уникална, за нас е удоволствие да Ви
предложим да изживеете един от най-красивите си мигове сред изисканата атмосфера на
ресторант Сентрал!
Нашият всеотдаен екип ще бъде до Вас и ще се погрижи всичко през този прекрасен ден да
отговаря на Вашите очаквания, за да се насладите на весели и незабравими моменти със своите
роднини и приятели!
Менюто за сватбения ден подготвяме заедно с младоженците, то е индивидуално и съобразено с
Вашия вкус и идеи.
Ресторант СЕНТРАЛ ще Ви очарова с приятната си обстановка и стилно аранжирани маси, с
просторната и светла зала, обляна в естествена светлина, с подбраните ястия, приготвени по
специални рецепти на нашия главен готвач и великолепната селекция от вина и напитки.
Капацитет на ресторанта: основен салон 150 места; втори салон 80 места; трети салон 50 места,
а за летните месеци Ви предлагаме и нашата просторна слънчева тераса.
Ние Ви предлагаме:














Дневна или вечерна сватба
Елегантен ресторант
Просторна зала с дансинг
Неповторима празнична атмосфера
Изискана кухня и специално меню по Ваш избор, съобразено с конкретните идеи за случая
Бихме могли да организираме специален коктейл за Вашите гости, който да предшества
тържественото начало в ресторанта
Възможност за провеждане на ритуалa на открито край басейна или в конферентната ни
зала
Специални цени за настаняване на Вашите гости в хотела
Подарък от хотел СЕНТРАЛ: В сватбената нощ безплатно настаняване на младоженците в
луксозна стая с изглед към морето и VIP-зареждане
Ползване на салона на ресторанта – безплатно в рамките на 5 часа. Възможност за
удължаване срещу заплащане
При желание от Ваша страна, можем да Ви предоставим и допълнителни услуги като
празнична декорация от цветя за залата на ресторанта, наемане на професионални DJ и
водещ, организиране на фолклорна или шоу програма и др.
За внасянето на алкохол не се начислява такса
Цена на куверт: от 40 лв.
За допълнителна информация и резервации:
Тел.: 052.356 307
Факс: 052.355 421
e-mail: info@hotelcentral.bg
www.hotelcentral.bg
Хотел СЕНТРАЛ
9007 Варна, к.к. Златни пясъци, п.к. 55

