
Wedding Brochure



The perfect address for the

Accept our sincere congratulations for your most special event! 
We would be pleased to organize an unforgettable celebration 
for you and your loved one. Here, at Kempinski Hotel Grand 
Arena Bansko, you will enjoy service of the highest standard, 
and exquisite menu, custom-tailored to your preferences. The 
majestic backdrop of the Pirin mountain will add an emotional 
extra dimension - especially if you choose the beautiful garden 
of Gallery restaurant or Bella Vista lounge.

Идеалният адрес за

Приемете най-искрените ни поздравления за Вашия 
празничен ден! За нас ще бъде удоволствие да организираме 
незабравимо сватбено тържество за Вас и Вашия любим 
партньор. Тук, в Кемпински Хотел Гранд Арена Банско, 
ще се насладите на обслужване от най-висока класа 
и изключително меню, съобразено с Вашите лични 
предпочитания. Величествената гледка към Пирин планина 
ще добави допълнително емоционално измерение - особено 
ако изберете прекрасната градина на ресторант “Галерия” 
или Bella Vista lounge.



God is in the
At Kempinski Hotel Grand Arena Bansko we know that on such a special day every little detail matters. That’s why you can count on our experienced 
wedding planners to suggest, prepare and double-check everything - from the tablecloth, napkins and elegant color coordination of the entire area to the 
latest bouquet in the flower displays.

Бог е в 
Ние, в Кемпински Хотел Гранд Арена Банско, знаем, че на такъв специален празник и най-малките подробности имат значение. Затова 
можете да разчитате на нашите опитни сватбени консултанти - те ще предложат, подготвят и проверят всичко: от покривките, салфетките и 
елегантната цветова аранжировка на декора до последния букет.



Изумителната гледка добавя

Разположен в самото сърце на Пирин, Кемпински Хотел 
Гранд Арена Банско има местоположение, с което много 
малко хотели могат да се сравнят. Изберете церемония 
под открито небе в прекрасната градина или на една от 
откритите тераси и спиращият дъха планински пейзаж 
ще добави естествен грандиозен декор към сватбата Ви. 
Идеалната комбинация от тишина, девствена природа и 
кристално чист планински въздух ще внесе свежест, която 
всеки от гостите Ви ще оцени.
Отопленият плувен басейн и възможността за фойерверки 
деликатно загатват още няколко по-игриви идеи ... 

The stunning view adds

Situated in the heart of the Pirin Mountain, Kempinski Hotel 
Grand Arena Bansko enjoys a location only few hotels could 
match. Choose an open-air ceremony in the beautiful garden 
or one of the open terraces and the stunning views of the Pirin 
massif will provide natural grand decór to your wedding. The 
ideal combination of silence, pristine nature and crisp mountain 
air adds a dimension of freshness that each and every one of 
your guests will appreciate. 
The heated swimming pool and the option for fireworks 
delicately suggest a few more playful ideas ...



Savor an exquisite menu and
Our popular Gallery restaurant is a choice that can never go wrong. The talented international team of chefs is capable of satisfying everyone’s wishes 
and the food is always with outstanding quality. You can choose meals from all over the world - from traditional Bansko and Bulgarian recipes through 
American and Oriental specialties. The design and space of Gallery restaurant are ideal for hosting parties and celebrations of various sizes - so you can 
custom-tailor it to the number of your guests.

Насладете се на изключително меню и
Нашият популярен ресторант “Галерия” е избор, с който никога не можете да сгрешите. Талантливият международен екип от готвачи е 
способен да задоволи желанията на всеки, а храната е неизменно с изключително качество. Можете да избирате блюда от целия свят - от 
традиционни бански и български рецепти до американски и азиатски специалитети. Дизайнът и пространството на ресторант “Галерия” са 
перфектни за празненства и церемонии с различен мащаб, така че можете да ги съобразите с конкретния брой на вашите гости. 



Потънете в луксозния комфорт на

Елегантно обзаведени в стил “алпийски шик”, нашите 
стаи и просторни апартаменти предлагат изключително 
удобство и най-висок стандарт. Дървените мебели и 
светлите цветове създават жизнерадостна атмосфера, а от 
балкона се разкрива вълшебна гледка. Тук можете да си 
отдъхнете след емоционалното тържество и буквално да 
потънете в комфорта на огромното легло.

Enjoy the ultimate comfort of

Elegantly designed in distinctive alpine chic, our rooms and 
spacious suites are infinitely comfortable and equipped with 
all the modern amenities. Wood furniture and bright color 
schemes create a cheerful atmosphere, while private balcony 
reveals the magic of the scenery. Here you can relax after the 
emotional celebration and pamper yourself in the comfort of 
the oversized bed.



A Kempinski honeymoon
The unforgettable wedding celebration is just the start of something marvellous and long-lasting. That’s why we think in advance - we can offer you 
interesting options and packages for near and more distant future. Choose a unique honeymoon at various Kempinski hotels at some of the world’s most 
prominent cities and resorts. Each Kempinski property is famous with its one-of-a-kind charm that reveals the true spirit of the particular destination. 
Then select Kempinski Hotel Grand Arena Bansko for your first wedding anniversary and revive the wonderful memories of your wedding celebration!

Меден месец с “Кемпински” 
Незабравимото сватбено тържество е само старта на нещо прекрасно и дълготрайно. Затова ние мислим с перспектива и можем да Ви 
предложим интересни опции и пакети за по-близко и по-далечно бъдеще. Изберете уникален меден месец в различни хотели от веригата 
Кемпински в някои от най-хубавите градове и курорти на света. Всеки хотел е уникален със своя чар, и разкрива автентичния дух на 
дестинацията. Изберете Кемпински Хотел Гранд Арена Банско за първата си годишнина като семейство и изживейте отново чудесните 
спомени от сватбеното си тържество!





Kempinski Hotel Grand Arena Bansko
Pirin Street 96

2770 Bansko • Bulgaria 
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