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В стремежа cu да удвои удобствата във Вашата 
стая по време на престоя Ви, екипът на 
Кемпински Хотел Гранд Арена Банско предлага 
разнообразие от допълнителни услуги за добра 
форма и здраве.
Възползвайте се от менюто “За повече удобство” 
и се насладете на чувството да сте си у дома, на 
хубав сън и моменти на отдих и хармония.

Aiming to double the comfort of your room during 
your stay, the team at Kempinski Hotel Grand Arena 
Bansko offers you an exclusive variety of items for 
your wellbeing and health! 
Take advantage of the items on the room comfort 
menu and enjoy an “at home” feeling with 
comfortable sleep and many moments of relaxation 
and harmony.

Ние се грижим за Вашия 
комфорт

Your Comfort is in Our Care



Като луксозно специално допълнение за добър 
сън, ние Ви предлагаме различни видове 
възглавници. Изберете подходящата за Вас и се 
чувствайте като у дома!
Сладки сънища!

•  Антиалергична – размер 60 / 80 см,  
100% памук, силиконов пълнеж

•  Пухена – размер 60 / 80 см,  
100% памук, пълнеж от пух

•  Анатомична триъгълна възглавница – размер  
66 / 50 / 24 см, 100% памук

•  Възглавница с конски косъм – размер 40 / 60 см, 
пълнеж от конски косъм, 4 см височина

•  Ортопедична – размер 50 / 33 см,  
пълнеж от мемори пяна

•  Възглавница „Спелта” – размер 45 / 60 см, 
100% памук, пълнеж от  био обвивки от жито 
Спелта

As a luxurious and extra-special comfort amenity, 
we provide a collection of pillow options for a good 
night’s sleep. Choose the pillow that is right for you 
and makes you feel at home!
Sweet dreams!

•  Non–allergic pillow – size 60 / 80 cm,  
100% cotton, silicone filling

•  Feather pillow – size 60 / 80 cm,  
100% cotton, feather filling

•  Wedge pillow – size 66 / 50 / 24 cm,  
100% cotton

•  Horsehair pillow – size 40 / 60 cm, 
100% cotton, 4 cm high

•  Orthopedic pillow  – size 50 / 33 cm, 
100% cotton, memory foam filling

•  Spelt pillow – size 45 / 60 cm,  
100% cotton, spelt chaff filling

Колекция от възглавници
Pillows Collection

За допълнителна информация и съдействие, моля, 
свържете се с отдел „Хотелско домакинство”  
или наберете номер 180.

For further information and assistance, please 
contact our Housekeeping Department or dial 
number 180.



Завивки
Bedding Collection

 Предлагаме Bu изключителен избор от завивки,
подходящи за всеки вкус. Насладете се на най-
прекрасния сън!
• Антиалергична завивка – размер 100 / 190 см
•  Пухена завивка (лятна и зимна) –  

размер 135 / 200 см
• Памучно одеяло – размер 240 / 260 см

За допълнителна информация и съдействие,
моля, свържете се с отдел „Хотелско
домакинство” или наберете номер 180.

We offer an exclusive selection of fine bedding to 
suit any taste and to allow you to enjoy the most 
comfortable sleep.
• Non–allergic duvet – size 100 / 190 cm
• Feather duvet – size 135 / 200 cm
• Cotton blanket – 240 / 260 cm

For further information and assistance, please
contact our Housekeeping Department or dial 
number 180.



Kempinski The Spa колекция
Kempinski The Spa Collection

•  Kempinski The Spa комплект за тяло –  
душ гел 300 мл и лосион 300 мл 

•  Kempinski The Spa комплект за коса – 
шампоан 300 мл и балсам 300 мл

•  Kempinski The Spa ароматна свещ

Всички продукти са създадени от известния 
френски парфюмер Блез Mютон и са изработени 
от естествени съставки.
Всeки един от тях може да бъде закупен. За 
допълнителна информация или поръчка, моля, 
свържете се със СПА рецепция или наберете 
номер 190.

•  Kempinski The Spa Body Set –  
body wash 300 ml and lotion 300 ml 

•  Kempinski The Spa Hair Set –  
hair wash 300 ml and conditioner 300 ml

• Kempinski The Spa scented candle

All products are created by famous French 
Parfumier Blaise Mautin and made from natural 
ingredients.

Еach one of them is available for purchase. For 
more information or to place your order, please 
contact the Spa Reception or dial 190.



След натоварения ден може би Ви се иска 
да послушате любимата си музика или да 
погледате любимия си филм. Поиграйте на карти 
или шах със семейството си и се чувствайте у дома 
в нашите уютни стаи.
Забавлявайте се!

• DVD плейър
• DVD колекция
• Зарядно устройство за телефон
• Адаптер
• Книги
• Шах
• Табла
• Монополи

За допълнителна информация и съдействие, моля, 
свържете се с Рецепция или наберете номер 6.

After a busy day, you may want to listen to your 
favourite music or play your favourite DVD.  
Relax while playing cards or chess with your family 
members feeling at home in the comfort of our rooms. 
Enjoy!

• DVD Player
• DVD Movie Selection
• Mobile Charger
• Adaptor
• Book Library
• Chess
• Backgammon
• Monopoly

For further information and assistance, please  
contact Reception or dial number 6.

Колекция от забавления
Entertainment Collection





A perfect stay – even for your kiddies!  
Whether you left the baby phone at home or need 
a baby bathtub or electric kettle, we’ll deliver 
everything you need. 

• Baby cot
• Baby blanket and pillow
• Children’s bathrobe and slippers
• Electric kettle
• Potty 
• Toilet seat
• Night lamp 
• Sterilizer
• Bottle warmer
• Changing mat
• Baby phone
• Bathroom step
• Baby bathtub 
• Baby safety bath mat
• Socket / Plug protection 
•  Nursing cushion
• Mattress protector
• Baby safety seat 9 – 18 kg
•  Electric car Mercedes Chipolino available in  

the Kids Club

Baby cosmetics – Sebamed
Body lotion – 50 ml
Shampoo – 50 ml
Bubble bath – 50 ml

For further information and assistance, please 
contact our Housekeeping Department or dial 
number 180.

Перфектен престой дори и за Вашите дечица! 
Независимо дали сте забравили у дома бебефона, 
имате нужда от бебешка вана или електрическа 
кана – ние ще Ви предоставим всичко 
необходимо.

• Бебeшко креватче 
• Бебешко одеяло и възглавница 
• Детски халат и чехли
• Електрическа кана 
• Гърне
• Седалка за тоалетна чиния
• Нощна лампа
• Стерилизатор
• Уред за затопляне на бутилки
• Поставка за смяна на пелени
• Бебефон 
• Столче за баня
• Вана за къпане
• Подложка за вана
• Предпазител за контакт
• Възглавница за кърмене
• Протектор за матрак
• Столче за кола 9 – 18 кг 
•  Електрическа кола Мерцедес Chipolino –  

на разположение в Детския кът

Бебешка козметика – Sebamed
Лосион за тяло – 50 мл
Шампоан – 50 мл
Пяна за вана – 50 мл

За допълнителна информация и съдействие, моля, 
свържете се с отдел „Хотелско домакинство” или 
наберете номер 180.

Комфорт за децата Kids Comfort



Pets Comfort

Kempinski Hotel Grand Arena Bansko’s pet-
friendly team knows you want the best for your best 
friend. That is why we have made it easy for your 
pet to travel with you. They will have all possible 
comforts of home, including special amenities and 
the famous Kempinski Hotel Grand Arena Bansko’s 
hospitality. 

Our in-room amenities package includes:
• Sleeping pillow 
• Bowl for food and water
We can provide you with additional amenities upon 
request with advance notice.
Kindly note that pet, cleaning and disinfection fees 
will apply.

За комфорта на Вашите 
любимци
Екипът на хотела знае, че искате най-доброто 
за най-добрия си приятел. Ето защо ние 
правим всичко възможно, за да може Вашият 
любимец да пътува с Вас и да има всички 
възможни удобства и комфорт от известното 
гостоприемство на Кемпински Хотел Гранд 
Арена Банско.
Удобства, предоставени от хотела, за домашни 
любимци:
• Възглавница за спане 
• Купа за храна и вода
Можем да Ви предоставим и допълнителни 
удобства при предварителна заявка.
Моля, имайте предвид, че ще Ви бъде начислена 
такса за настаняване, почистване и дезинфекция.

За повече информация, моля, свържете се с 
Рецепция или се обадете на номер 6.

For further information, please contact Reception or 
dial number 6. 





Kempinski Hotel
Grand Arena Bansko
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