
Estreya hotels, всичко за Вашата сватба

Благодарим, че разглеждате Естрея
Хотели за Вашата бъдеща сватба!

Ние заедно ще направим този ден
неповторим!

За контакти: 088 510 7048 / estreya.fnb@gmail.com
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Бална зала „Естрея“
С площ от 300 кв.м, естествена дневна светлина.Кръгли и правоъгълни маси, булчинска маса с параван зад масата, без включена
украса. Капацитет до 200 човека.

Тераса на основен ресторант
Открита тераса с гледка към басейните и градината, подходяща за тържества до 120 човека.

Зала „Флора“ 
Зала с изглед към градината, богато озеленена, с декоративна арка и фонтан, подходяща за изнесен ритуал и сватбени тържества до 70 човека.

Vinopolis club
закрит ресторант със сцена, озвучаване, мултимедия, екран, за до 60 човека в древнотракийски стил.

Възможно е ползване на ресторанта до 02.00 часа с допълнително заплащане в размер на 100 лв на всеки започнат асторномически
час след 00.00 часа.

Продължителност на сватбеното тържество е максимум 5 астрономически часа, като след 23.00 часа не се нарушава вътрешния правилник на хотела по
отношение на шума. След 00.00 часа тържеството може да продължи при тиха фонова музика.

За контакти: 088 510 7048 / estreya.fnb@gmail.com
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Менюто за сватби задължително е четири степенно ( салата, предястие, основно с гарнитура, мезе) с минимално количество
напитки: 50гр ракия, ½ б

За служебни лица предлагаме възможност за двустепенно меню без алкохол и една безалкохолна напитка. 

Безплатна дегустация на една порция четиристепенно меню.

Клиентите фиксират меню за всички гости на тържеството не по късно от 5 дни преди датата на сватбеното тържество. 
Допускат се изключения за меню за вегетарианци и за деца.

Организаторите подават информация за броя на кувертите и менюто до 3 дни преди датата на събитието. Последващи промени
се допускат в рамките на +/- 5 куверта. Всички заявени куверти се заплащат.

Клиентите имат право по тяхно желание да осигурят сами сватбената торта и погача за тържеството. Не се изисква такса
сервиз.

Кетъринг – не се разрешава външен кетъринг в ресторантите на комплекса. Това включва и влизането на външни готвачи или
обслужващ персонал. 

ут вино на изба Белоградец и 1 безалкохолна напитка(250мл), 1 мин. вода(330мл) на човек.

За контакти: 088 510 7048 / estreya.fnb@gmail.com
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Градините на Естрея Хотели
Зала „Флора“

Изведнъж падна дъжд, после спря внезапно.. …с теб вървях и се смях и беше приятно.. 
влюбих се изведнъж в тебе безкрайнооо

Дъжд и слънце в една любов, дъжд и слънце след време, дъжд и слънце цял един живот
…

Каквото и да е времето навън, ние ще ви предложим красиво място за Вашето заветно
„ДА“

За контакти: 088 510 7048 / estreya.fnb@gmail.com
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Младоженците, съобразно своите предпочитания организират украсяването и музикалното озвучаване на залата.

Допълнителни услуги, предоставени от Естрея хотели:

o Бял калъф за стол, златиста панделка лв/брой. Бонус – тишлайфер и салфетка за масата в златист цвят;

o Наем на зимна градина или на част от градината за изнесен ритуал - 100 лв. с ДДС; 

o Фотографска сесия - безплатно в общите площи на комплекса в случай, че сватбата се организира в ресторантите на
Естрея хотели; 

o Такса за фотографска сесия в общите площи на комплекса в случай, че сватбата не се организира в ресторантите на Естрея
хотели срещу задължителна консумация в заведенията на хотела; 

o Анимация за деца, гости на сватбеното тържество – по договаряне;
СПА пакет за двама – Ползване на вътрешен плувен басейн с термална минерална вода, частичен масаж или хидромасажна
вана, релакс зона, халат и чехли – 40 лв за двама. Може да се ползва като ваучер за подарък към кумуве или близки.

o Възможност за организиране на моминско парти вWellness зоната наMediSpa Estreya

Ползване на вътрешен плувен басейн с минерална вода, екслузивно ползване на сауна, релакс зона, халат и чехли, ½ бяло вино
или розе, 1 бутилка 0,500л минерална вода, сезонни плодове 100 гр – 20 лв/ човек. 

Фойерверки или заря на територията на комплекса не се допускат.

: 2,50

За контакти: 088 510 7048 / estreya.fnb@gmail.com
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Естрея Хотели разполагат с 199 помещения разположени в два корпуса: Резиденс и Палас. 

Настаняване на младоженци – предоставя се безплатно настаняване за сватбената вечер на младоженците. 

Часове на настаняване: Check-in – 14.00, check-out – 12.00. Дневни почивки след 12.00 часа до 18.00 се заплащат на цена от 50% от
цената на нощувката.

Заплащане на заявените услуги:
При потвърждение за организиране на сватба в Естрея хотели клиентите заплащат в брой или по банков път, първоначален
невъзвръщаем аванс в размер на 500 лв. Последващият аванс е допълващ първоначалния до 100 % от заявените нощувки и 50% от
заявените допълнителни услуги, изчислен на база предварителен разчет на събитието и платим до 5 дни преди началото на
мероприятието. Остатъкът от сумата на заявените услуги се заплаща в деня на сватбата срещу представен окончателен разчет.

За контакти: 088 510 7048 / estreya.fnb@gmail.com


