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ГОЛФ КЛУБ И СПА „СВ. СОФИЯ“
ГоЛф
Голф клуб и СПА „Св. София“ се намира само на 25 минути от центъра на 
София. Разполага с голф игрище с 18 дупки, проектирано от Пол Макгинли, 
голф академия, футболно игрище, две игрища за петанка и крокет, 
професионален голф магазин, изискан ресторант, витаминен бар, лоби бар, 
бизнес център, бутиков хотел и СПА център с открит / закрит минерален 
басейн.
Голф игрището е открито през 2004 г. и полага основите на изграждането на 
голф общността в България. През 2009 г. се взима генералното решение за 
реконструиране на игрището, което води до неговото затваряне за 18 месеца. 
В началото на май 2012 г. очакваният с нетърпение резултат е разбулен, 
осъществен по дизайна на известия ирландски голфър Пол Макгинли. 
Столицата София има вече свое голф игрище, гордо нареждащо се сред тези в 
другите европейски градове. 
За начинаещите, които се надяват да направят първите си стъпки в тази 
игра, и които все още не са натрупали достатъчно умения, за да се насладят 
на предизвикателствата на игрището, е на разположение голф академия с 
драйвинг рейндж, учебен тренажор, тренировъчно игрище с две дупки и 
видео-системи за компютърен анализ. Академията е подходяща за всички – от 
абсолютно начинаещите до опитните голфъри. 
Професионалният голф магазин предлага облекло и екипировка от най-
големите марки като Titleist, Callaway, Footjoy, Glenmuir, Ralph Lauren и J. 
Lindeberg.
Уютната кафетерия, разположена на драйвинг рейнджа, е мястото, където, 
след тренировка можете да се освежите с чаша кафе, напитка или лека закуска. 
Елегантната обстановка ще ви накара да се почувствате част от историята и да 
се потопите в традицията на играта.
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КЛуБНа Къща
Клубната къща е построена в колониален стил, а от просторните й тераси се 
открива великолепна гледка към голф игрището и Витоша. Завладяващата 
панорамна гледка и изумителните залези се допълват от изискани питиета, 
интернационални и местни специалитети и отлично обслужване. 
Витаминеният бар „19-та дупка“ е естествено продължение на интригуващата 
голф игра – тук играчите обсъждат своите резултати, празнуват победи и 
създават приятелства. Барбекю зоната на Витаминения бар е на разположение 
на ценителите на прясно приготвените ястия от месо, риба и зеленчуци.
Съблекалните са комфортни и просторни, с изтънчен интериор и елегантна 
мебелировка. На ваше разположение е и услугата за почистване на обувки.

РесТоРаНТ И ЛоБИ 
Независимо дали искате бърза закуска, сочен бургер, прясно изпечено месо 
и наденички или ястие по оригинална италианска рецепта, в ресторанта и 
лоби бара на „Св. София“ ще открието нещо много повече от място за храна и 
напитки. Тук гастрономията е удоволствие, споделено с приятели или бизнес 
партньори.

сваТБИ И съБИТИя
Няма по-привлекателно и близко до София място за сватбени тържества от 
Голф клуб “Св. София” с неговия ресторант, тераса, градината към 18-ия грийн 
или зоната около басейна.
Комплексът предлага и разнообразни възможности за партита и 
тиймбилдинги, включващи голф, футбол, ползване на минералния басейн, 
СПА процедури, петанка и крокет.

сПа И оТДИХ
Искате да разпуснете след игра на голф или просто да поглезите тялото и 
душата си? 
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В СПА център „Св. София“ ще се насладите на пълно спокойствие и релакс, а 
нашите професионални СПА терапевти ще се погрижат за вашия комфорт и 
удобство.
СПА центърът разполага със зала за масажи, баня за озонотерапия, компактна 
термална зона (с парна баня, финландска сауна 90 градуса, билкова сауна 
60 градуса и ледена стая), както и с плувен басейн с минерална вода, където 
можете да се гмуркате след напрегнатия ден или да се насладите на уикенд с 
приятели. 
Терапевтите работят с висококачествена френска козметика за лице и 
тяло, която доставя както физическо, така и емоционално удоволствие. 
Изключителното съчетание на професионална вещина и натуралните съставки 
на продуктите на YON-KA ще направят СПА изживяването ви незабравимо. 
Процедурите в менюто са подбрани така, че да отговорят на нуждите и 
настроенията на всеки. Релаксираща, освежаваща или енергизираща процедура 
за лице или тяло, или просто масаж – изборът е ваш. 
Разнообразието от ароматерапия, хидротерапия и ексфолиращи масажи наред 
със СПА ритуали или процедури за лице гарантират пълно възстановяване и 
релакс.
А за тези, които искат да продължат със спортните занимания, за да поддържат 
добрата си форма – нашият фитнес център е на тяхно разположение.

БуТИКов ГоЛф ХоТеЛ
Само на 15 минути от летище „София“, с изглед към голф игрището, хотелът 
на Голф клуб и СПА „Св. София“, който се намира на последния етаж на 
Клубната къща, разполага с пет комфортни и уютни двойни стаи и елегантен 
Президентски апартамент – изцяло оборудвани с внимание и към най-малкия 
детайл. Независимо дали искате да си починете след предизвикателствата на 
голф играта или да се насладите на великолепния залез с коктейл в ръка, това е 
перфектното място за вас. А ако искате да избягате от изтощителния ритъм на 
града за няколко дни, за нас ще е удоволствие да ви посрещнем. 

Зона за тържества
Посрещане в ГОЛФ КЛУБ И СПА 
„СВ. СОФИЯ“
Бихме желали да посрещнем вас и вашите гости с международна кухня и да 
задоволим очакванията ви с изтънчени рецепти и професионално обслужване.
Независимо от това дали искате леки закуски или бюфет, ние разполагаме с 
рецептата за успех за вас и за вашите гости: една кулинарна обиколка на света, 
включваща всичко от азиатски фингърфуд до Провансалски специалитети и 
десерти с възхитителен вкус.
Всичко се сервира с асортимент от безалкохолни напитки, кафе, чай или 
подбрани вина и шампанско.

Очакваме ви с нетърпение.
Екипът на Голф клуб и СПА „Св. София“




