


Приказна сватба 

в Crystal Palace 

Boutique Hotel! 

 

озволете ни да превърнем най-щастливия ден от живота ви в 

приказно събитие, благодарение на неповторимия уют и магия 

на Crystal Palace Boutique Hotel! 

Бутик хотел „Кристъл Палас“ е наистина мечтаното място за 

сватбени тържества в сърцето на София. В основата на хотела е 

запазена не само оригиналната фасада, но са съхранени и историята 

и енергията на това символично място за столицата ни. Културно 

средище и любимо място на интелигенцията и елита на България, 

интериорът на хотел „Кристъл Палас“ се отличава с неповторим 

буржоазно-бохемски дух. 

П 



Благодарение на вниманието ни към детайлите ние Ви обещаваме 

перфектното сватбено меню, изготвено изцяло по Ваш избор, 

безупречно посрещане на Вашите гости и първокласно отношение 

към цялостната организация на Вашия сватбен прием. 

И за да започне меденият Ви месец по възможно най-приказния 

начин, ние ще Ви осигурим вълшебен младоженски апартамент, 

изпълнен с лукс, удобства и красива романтика. 

 
Делукс пакет 

 

/салата, предястие, основно ястие, следястие или сватбена 

торта/ Пакет безалкохолни напитки 

Пакет алкохолни напитки /100 мл. твърд алкохол, ½ бутилка 

вино/ 

Без такса за внесен алкохол 

Безплатна дегустация за двама на сватбеното меню 

Аранжировка със свежи цветя за всяка маса 

Четири степенно меню  



Питка и пенливо вино за посрещане на младоженците 

Подарък Сватбен апартамент с късно освобождаване в Бутик 

Хотел Кристал Палас, комплимент зареждане в стаята с 

пенливо вино и плодове 

Безплатно паркомясто в подземния гараж на хотела - 1 бр. 

Преференциални цени за настаняване на гости в хотела 

Минимален брой гости 50 човека 

 

Цена 95 лв. 

Пакет Platinum 
 

/салата, предястие, основно ястие, следястие и сватбена 

торта/ 

Пет степенно меню  



Пакет безалкохолни напитки 

Пакет алкохолни напитки /100 мл. твърд алкохол, ½ бутилка 

вино/ 

Без такса за внесен алкохол 

Безплатна дегустация за двама на сватбеното меню 

Welcome drink с пенливо вино и хапки в градина или обособена 

зала 

Аранжировка със свежи цветя за всяка маса 

Пенливо вино за посрещане на младоженците 

Подарък Сватбен апартамент с късно освобождаване в Бутик Хотел 

Кристал Палас, комплимент зареждане в стаята с пенливо вино и 

плодове, луксозна закуска поднесена в стаята, комплимент релакс за 

двама /релакс зона, парна баня, сауна, джакузи/ Безплатно 

паркомясто в подземния гараж на хотела - 1 бр. 

Преференциални цени за настаняване на гости в хотела 

Минимален брой гости 50 човека 

 

Цена 110 лв. 



За допълнителна информация и резервации: 

Бутик Хотел Кристъл Палас ул. 

„Шипка“ 14, София  
Тел.: +359 /02/ 9489 489, restaurant@crystalpalace-sofia.com 

reservations@crystalpalace-sofia.com www.crystalpalace-

sofia.com 

 



 


