ОФЕРТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ
В ГОЛФ КЛУБ “СВЕТА СОФИЯ“

Н

езависимо дали сте запален голфър, планирате свободното си
време или търсите място за фирмено събитие, Голф клуб и СПА
„Св.София” е идеалният избор. Комплексът се намира само на 20
минути от центъра на столицата и разполага с голф игрище с 18
дупки по дизайн на Пол Макгинли, голф академия, игрище за футбол, петанка и кроке, професионален голф магазин, гурме ресторант, витамин
бар, лоби бар, СПА център с басейн и конферентни зали.
От юни 2015 г. клубът е част от интегрирания развлекателен мега
комплекс „Св. София“, който се осъществява от “България дивелъпмънт
холдингс лимитед”. Традициите на клуба и опитът на новите собственици в туризма, хотелиерството и недвижимите имоти ще повишат
качеството на предлаганите услуги и ще изградят още по-атрактивна
среда.
КЛУБНАТА СГРАДА, построена в колониален стил, е истинско архитектурно бижу. Широките тераси разкриват разкошна гледка към голф игрището и създават усещане за изтънчен лукс, уют и спокойствие. Прекрасната панорама заедно с изисканите напитки, гурме кухня и перфектно
обслужване правят часовете, прекарани тук, незабравими.
СПА ЦЕНТЪРЪТ включва фитнес, финландска сауна, билкова сауна, парна
баня, ледена стая, релакс зона и басейн. Разнообразните масажи, терапии
и СПА ритуали гарантират пълноценно възстановяване и релакс. Басейнът разполага с вътрешна и външна част, както и с градина за слънчеви
бани и партита.
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Комплексът предлага разнообразни възможности за тиймбилдинг с
голф, футбол, петанка, кроке, волейбол, тенис на маса, бадминтон и СПА
процедури. В близост до София няма по-атрактивно място за сватбени тържества – в ресторанта и неговата тераса, в градината до 18-и
грийн или около басейна.

КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА „СВ. СОФИЯ” е с капацитет до 40 души. Подходяща е за провеждане на делови срещи и презентации.
Залата е оборудвана с мултимедиен проектор и екран, лаптоп, долби
съраунд система, флипчартове, телефонни линии и високоскоростен
интернет.
ЗАЛА CONFERENCE & LOBBY е подходяща за конференции, семинари, обучения, презентации, коктейли и фирмена партита за между 40 и 100 гости. Пространството може да се конфигурира в зависимост от вашите
желания. Залата се обслужва от прилежащия към нея конферентен бар.
В нея има дневна светлина, безжичен интернет, екран, проектор, флипчарт, санитарен възел на етажа. Залата разполага и с тераса, която
разкрива разкошна гледка към голф игрището на клуба.
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Подредба:
Зала Conference & Lobby
Конферентна зала „Св. София”
Брой хора
до 20 места
до 50 места
От 50 до 100 места

Площ
223 м2
99 м2

Киносалон
100 човека
40 човека

Наем за цял ден (8 часа)
200 лв.
300 лв.
600 лв.

П-образно
50 човека
24 човека

Класна стая
50 човека
20 човека

Наем за половин ден (4 часа)
110 лв.
170 лв.
350 лв.

КИНОСАЛОН

класна стая

КАРЕ

П-форма

ЕКРАН

ЕКРАН

ЕКРАН

ЕКРАН
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КАФЕ-ПАУЗИ:
ВАРИАНТ 1
кафе шварц в термокани, чай, мин. вода „Девин“ 500 мл

цена: 2.50 лв. на човек

ВАРИАНТ 2
кафе шварц в термокани, чай, мин. вода „Девин“ 500 мл,
безалкохолно 250 мл
цена: 3.00 лв. на човек
ВАРИАНТ 3
кафе шварц в термокани, чай, мин. вода „Девин“ 500 мл,
безалкохолно 250 мл, дребни домашно приготвени
сладки или кекс/соленки
цена: 4.50 лв. на човек
ВАРИАНТ 4
кафе шварц в термокани, чай, мин. вода „Девин“ 500 мл,
безалкохолно 250 мл, кроасан с масло и
домашно приготвен кекс
цена: 7.90 лв. на човек
ВАРИАНТ 5
кафе шварц в термокани, чай, мин. вода „Девин“ 500 мл,
безалкохолно 250 мл, мини сандвичи от 60 г за сандвич
(шунка и кашкавал, крема сирене, краставица и салата,
чабата с пиле и ементал, с пушена сьомга),
цели плодове, поднесени във фруктиера
цена: 12.90 лв. на човек
*цените на кафе-паузите включват: захар, мед, мляко, резени лимон

ПРЕЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОБЯД И ВЕЧЕРЯ
Работен обяд с тристепенно меню

цена от 24.00 лв. на човек

Работна вечеря с четиристепенно меню

цена от 35.00 лв. на човек

Работен обяд или вечеря с меню на бюфет

цена от 29.00 лв. на човек

* При всички опции предлагаме минерална вода в кани като комплимент
** Опцията за бюфет се предлага само за групи над 25 човека
*** Можем да изготвим меню според вкусовите препочитания на клиента.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:
•

Осигуряване на допълнително техническо оборудване, необходимо за
провеждане на мероприятието, при предварителна заявка и заплащане

•

На разположение на участниците е ползването на паркинг

•

Осигуряване на транспорт от София и обратно за участниците в
събитието. За до 27 души клубът предоставя тази услуга безплатно,
а за по-голям брой гости можем да изготвим индивидуална оферта на
преференциални цени.
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