
в Кемпински Хотел Гранд Арена Банско

Позволете ни да организираме

в прегръдката на приказната 

Пирин планина



,
Поздравления за предстоящата Ви сватба! Аз и екипът ми сме

поласкани от интереса Ви към Кемпински Хотел Гранд Арена

Банско по повод Вашия най-специален ден и сме изключително

щастливи да получим запитването Ви.

Ние знаем, че сватбеният ден е особено важен и специален

момент в живота на всеки човек и затова ще се радваме да Ви

помогнем да го отбележите с едно уникално и незабравимо

празненство.

С нашия дългогодишен опит, внимание към детайлите и страст

към създаването на красиви преживявания, ние ще се погрижим

за всяка стъпка от планирането и организацията на Вашата

перфектна сватба. Дълбоко ценим възможността която ни

предоставяте да бъдем част от Вашия специален ден и Ви

уверявам, че сме силно вдъхновени да го превърнем в едно

неповторимо събитие.

Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем за Вашата сватба в

Кемпински Хотел Гранд Арена Банско.

Искрено Ваш,

Карстен Зойберт

Генерален Мениджър
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Местоположение

Кемпински Хотел Гранд Арена Банско се намира в подножието на прекрасната Пирин планина, в
китното курортно градче Банско. Разположен в непосредствена близост до кабинковия лифт,
хотелът предлага на своите гости внушителна гледка към върховете на Пирин от прекрасната си
цветна градина, която несъмнено ще превърне Вашата сватбена церемония в приказно
изживяване за Вас и Вашите гости.

Ресторанти и барове

Ресторант „Галерия“ (180 места)

С невероятна гледка към Пирин планина и капацитет от 180 места, ресторант „Галерия“ е едно
от най-предпочитаните места за сватбени празненства. Насладете се на най-специалния си ден в
компанията на най-близките си хора като резервирате ресторанта ексклузивно за събитието и
изберете една от многото възможности за меню или бюфет. През лятото, градината на
ресторанта ще превърне Вашия празник в приказно изживяване.

Ресторант „Коме Прима“ (50 места)

„Коме Прима“ е нашият Средиземноморски ресторант. Той е чудесен избор за малки сватби и
съчетава стилен интериор с изключителна гледка към планината. Ресторантът може да бъде
резервиран ексклузивно за Вашата сватба след предварително запитване и според заетостта при
специални условия.

„Ла Веранда“ бар и лаундж (180 места)

Терасата на „Ла Веранда“ е предпочитано място за малки летни сватби. Великолепната
панорамна гледка към Пирин със сигурност ще впечатли гостите Ви и ще превърне Вашия
сватбен ден в едно незабравимо изживяване. Терасата може да бъде резервирана след
предварително запитване и според заетостта на хотела при специални условия.

Лаундж и тераса „Бела Виста“ (140 места)

„Бела Виста“ лаундж е иключително подходящо място за коктейли на закрито. Той е свързан с
терасата на „Бела Виста“, която предлага невероятна гледка към планината и е добър избор за
летни сватби.

Пиано бар “Синг Синг”

След празненството в ресторанта, ние предлагаме на нашите гости да продължат забавлението в
пиано бара на хотела с много музика и танци. Той е отворен за гостите на сватбата от 23:00 и
може да бъде ползван безплатно до 03:00. За ползване до 05:00 се дължи допълнително
заплащане.
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в Кемпински Хотел Гранд Арена Банско

и спираща дъха гледка към 

Пирин планина Ви очакват за да превърнат 
Вашия в незабравим спомен 

за Вас и Вашите гости!

Пакетът включва:

Личен сватбен организатор
Наем на ресторант “Галерия” 
за сватбеното тържество

(специални условия за наем на друг ресторант)
Специални цени за настаняване 

за гостите за сватбата
Настаняване на младоженците в Джуниър 

апартамент с гледка към планината
Дегустация на сватбеното меню 

за младоженците
Церемония в градината

Обредна погача с мед и сол
Меню за масите и индивидуални 
табели с имената на гостите

3-степенно меню или бюфет
Пакет безалкохолни напитки

Романтична вечерна подготовка на 
апартамента на младоженците

Късна закуска в апартамента на младоженците
Късно напускане до 16 ч. за 

младоженците според заетостта
Специална оферта за втори меден месец за 
младоженците, кумовете и родителите

38 EUR за сватба над 80 човека

43 EUR за сватба между 50 и 80 човека
* Посочените цени са на човек и са валидни за минимум 50 госта.
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от кристално чист планински въздух 

и вниманието на нашия екип от професионалисти ще направят 

Вашия сватбен ден едно и изживяване.

Пакетът включва:

Личен сватбен организатор
Наем на ресторант “Галерия” 
за сватбеното тържество

(специални условия за наем на друг ресторант)
Специални цени за настаняване 

за гостите за сватбата
Настаняване на младоженците в Джуниър 

апартамент с гледка към планината
Дегустация на сватбеното меню 

за младоженците

Церемония в градината
Обредна погача с мед и сол

Меню за масите и индивидуални 
табели с имената на гостите

Пакет безалкохолни напитки

Романтична вечерна подготовка на 
апартамента на младоженците

Късна закуска в апартамента на младоженците
Късно напускане до 16 ч. за 

младоженците според заетостта
Специална оферта за втори меден месец за 
младоженците, кумовете и родителите

50 EUR за сватба над 80 човека

55 EUR за сватба между 50 и 80 човека 
* Посочените цени са на човек и са валидни за минимум 50 госта.
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Позволете ни да превърнем Вашия в приказка. 

Насладете се на магията на , 

празнично настроение и много усмивки за Вас и гостите Ви!

Пакетът включва:

Личен сватбен организатор
Наем на ресторант “Галерия” 
за сватбеното тържество

(специални условия за наем на друг ресторант)
Специални цени за настаняване 

за гостите за сватбата
Настаняване на младоженците в Джуниър 

апартамент с гледка към планината
Дегустация на сватбеното меню 

за младоженците
Пенливо вино или плодов сок за “Добре дошли” 
Церемония в градината 

Обредна погача с мед и сол

Меню за масите и индивидуални 
табели с имената на гостите

Пакет безалкохолни напитки
Кафе или чай

Романтична вечерна подготовка на 
апартамента на младоженците

Късна закуска в апартамента на младоженците
Късно напускане до 16 ч. за 

младоженците според заетостта
Специална оферта за втори меден месец за 
младоженците, кумовете и родителите

70 EUR за сватба над 80 човека

76 EUR за сватба между 50 и 80 човека 
* Посочените цени са на човек и са валидни за минимум 50 госта.
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За нас е удоволствие да Ви представим 
нашия , г-н Карстен Рабе. 

Tой е немски кулинарен експерт с повече от 
20 години международен опит в петзвездни 

хотели и ресторанти. Започва кариерата си във 
веригата Кемпински като помощник главен 
готвач в Швейцарския хотел Grand Hotel des 
Baines St Moritz, а след това и в Kempinski
Hotel Adriatic Istria в Хърватия, Kempinski
Hotel Xi’an и Kempinski Hotel Changsha в 

Китай.

Шеф Рабе и екипът му с удоволствие ще 
подготвят за Вас и Вашите гости едно 

невероятно кулинарно пътешествие, за да 
направят Вашия сватбен ден още по-сладък.

Открийте кулинарните ни предложения на 
следващите страници!
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Коме Прима

Бейби моцарела поръсена с босилеково песто и 
балсамова редукция

Капоната с крустини

Италианска студена доматена супа 

Аранчини

Мариновани гъби с мащерка и балсамова редукция

Просеко, безалкохолни напитки, минерална вода

Банско

Хлебчета с бански старец

Пикантни кюфтенца

Бански бут с кисели краставички

Запечено бяло сирене

Кьопоолу с хлебен чипс

Таратор

Бяло и червено вино, безалкохолни напитки и вода

„Около света“

Кростини с паста от черни маслини

Севиче с бейби скариди

Мини киш Лорейн

Зеленчуци фритата

Пролетни рулца със слатко-лют сос

Хрупкави пилешки хапки със сос Бъфало

Просеко, червено и бяло вино, българска бира, 
безалкохолни напитки и вода

18 EUR

21 EUR

24 EUR
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Вариант 1

Градинска салата
(Маруля, краставица, чери домати, моркови, 

крутони и балсамов дресинг)

Пилешко филе на грил
Сотирани зеленчуци, запечени бейби картофи, 

гъбен сос

Панакота с кисело мляко

Вариант 2

Супа Минестроне

Печено на бавен огън свинско филе със 
зеленчукова Капоната

Бананов тарт

Вариант 3

Паста пене „Путанеска”
Маслини, каперси, домати, аншоа, пармезан, 

подправки

Печена пиринска пъстърва с пюре от спанак и 
бадемов сос

Ябълков щрудел с ванилов сос

24 EUR на човек
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Вариант 1

Запечен зеленчуков титан с 
натрошено сирене Фета

Телешка лазаня

Задушено с червено вино младо телешко, 
поднесено с кореноплодни зеленчуци

Мус от черен шоколад със салата от 
портокал и мента

Вариант 2

Крем супа от бял боб с маслинови крутони

Ризото с домати

Мариновани пилешки гърди с мус от карфиол и 
сос Жу със сушени домати

Парфе Крокант със конфитюр от горски плодове

Вариант 3 

Салата Верде с маслини и мариновани гъби

Паста Фусили с бейби скариди, чесън и магданоз

Запържено филе от Барбун, поднесено с ризото с 
броколи и Шафранов сос

Ягодов чийзкейк

29 EUR на човек
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Вариант 1

Тарт от козе сирене и сущени домати, поднесен с рукола

Равиоли с морски дарове, поднесени със бульон от 
зеленчуци в стил Буябез

Малиново сорбе

Запечено Българско телешко бон филе, поднесено с рагу 
от горски гъби, картофи гратен и трюфелов сос

Парфе от тиква с мармалад от горски плодове

Вариант 2 

Салата от домати с моцарела и редукция от отлежал 
балсамов оцет

Супа от сладки чушки и чоризо

Сорбе от лайм

Запържено на тиган филе от Лаврак, сервирано с ризото 
с черни маслини и шафранов сос

Тирамису

Вариант 3

Салата от киноа с бейби спанак и лимоново масло

Ризото с пармезан, поднесено със запечено 
на бавен огън телешко месо

Сорбе от праскова

Пилешко руло с трюфел, поднесено с моркови, 
картофено пюре и сос с Бароло

Мус с Маскарпоне и салата от ягоди и балсамико

37 EUR на човек
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Предястия

Хрупкава зелена салата
Салата „Капрезе“
Салата от киноа
Шопска салата
Ризото с домати
Средиземноморска салата с морски дарове
Паста пене „Арабиата“
Домашно приготвени равиоли с гъби
и сос от трюфели

Супи

Супа от запечени домати и босилек
Рибна супа
Супа от сладки чушки и царевица

Риба

Печено филе от Пиринска пъстърва 
с мус от грах
Запържено на тиган филе от Атлантическа 
сьомга с натрошени картофи с подправки, 
зелен боб и балсамов сос
Филе от лаврак, поднесено върху ризото 
от елда и маслен сос с паприка
Запечено филе от костур с доматен сос

Направете своята комбинация от следните елементи и 
нашите майстори готвачи с удоволствие ще приготвят 
меню според Вашите изисквания!
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9.00
10.00
7.00
4.00
6.00
10.00
5.00
7.00

2.50
6.00
6.00

10.00

12.00

18.00

15.00

Моля, имайте предвид, че посочените цени 

са в EUR и са за порция.



Месни ястия

Печено на тих огън свинско филе с Рататуй 
и натурален сос
Печен свински котлет с доматена полента 
и сос от розмарин
Мариновани пилешки гърди със зеленчуци 
и гъбен сос
Българско телешко бон филе с броколи 
и картофи Пом Ньоф
Блек Ангъс телешко филе със зелени 
аспержи и картофи гратен

Добавки към основното ястие

Тигрови скариди
Гъши дроб

Десерти

Мус от кисело мляко с шафран
Еспресо парфе
Панакота с горски ягоди
Авокадов чийзкейк
Мус от черен шоколад
Парфе от бял шоколад
Бананов тарт с шоколад
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15.00

13.00

11.00

24.00

36.00

9.00
10.00

5.50
7.00
7.00
8.00
7.00
8.50
6.50

Моля, имайте предвид, че посочените цени 

са в EUR и са за порция.

Направете своята комбинация от следните елементи и 
нашите майстори готвачи с удоволствие ще приготвят 
меню според Вашите изисквания!



Салатен бар

Три вида хрупкави зелени салати, домати, краставици, 

моркови, маслини, царевица, червено цвекло, каперси, 

сушени домати, лук, крутони и люти чушки

Предястия

Салата с нахут, Бобена салата, салата с пиле и къри, 

салата с паста и морски дарове, салата с ябълки и 

целина, селекция колбаси и сирена

Супа

Минестроне

Основни ястия

Запечени пилешки гърди с гъбен сос

Свински врат на барбекю

Риба Тилапия върху пюре от спанак и бадемово масло

Сезонни зеленчуци с копър и чесън

Зеленчукова лазаня

Десерти

Печен чийзкейк

Крем карамел

Кисело мляко с горски плодове

Торта Сахер

Морковена торта с бадеми

24 EUR на човек

18



Салатен бар

Три вида хрупкави зелени салати, домати, краставици, 

моркови, маслини, царевица, червено цвекло, каперси, 

сушени домати, лук, крутони и люти чушки

Предястия

Салата с риба тон, салата с пиле, салата от червено 

цвекло и ябълки, салата с киноа, салата с бейби скариди, 

картофена салата с наденички, салата от запечен 

карфиол, селекция колбаси и сирена

Супа

Таратор

Основни ястия

Запечено пилешко с гъбен сос

Запечено филе от риба Пангасиус с лимонов сос

Агнешко варено с боб

Картофи с пармезан

Пържен ориз

Сезонни зеленчуци

Десерти

Шоколадово брауни

Панакота с праскови

Мус от боровинки

Торта Гараш

Шоколадов мус

Сезонни плодове

29 EUR на човек
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Салатен бар
Три вида хрупкави зелени салати, домати, краставици, 

моркови, маслини, царевица, червено цвекло, 
каперси, сушени домати, лук, крутони, люти чушки 

и четири вида дресинг

Предястия
Коктейл от скариди, домати с моцарела, салата с риба 

тон и ананас, Тайландска салата с телешко, салата с пиле 
и къри, салата с нахут и печени чушки, Шопска салата, 
салата от печени зеленчуци, селекция колбаси и сирена

Супа
Крем супа от запечени домати

Основни ястия
Печен костур с домати и маслини

Запечени пилешки гърди със задушен артишок
Печено свинско с крем от сладки чушки

Задушени зеленчуци
Запечени картофи с подправки

Унгарска телешка яхния
Лазаня с морски дарове

На живо
Свински врат на барбекю

Десерти
Бадемова Панакота

Тирамису
Еспресо мус

Ягодов чийзкейк
Плодов тарт
Крем Брюле

Сезонни плодове

37 EUR на човек
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Добавете суши част към бюфета

Добавете Българска част към бюфета

Добавете част с готвене на живо

Суши и сашими

Паста

Ризото

Карвинг

(печено телешко, агнешко краче, 

пуйка, Пражка шунка, свинско филе, 

свински врат) 

Добавете към десертният бюфет

Част с бонбони

Палачинки приготвени на живо

Фламбе

Моля, имайте предвид, че цените на отделните 

опции са при запитване и се калкулират в 

зависимост от броя на гостите.
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Бели вина
Куантум, Шардоне, Домейн Бойар      16 EUR

Ейнджъл, Совиньон Блан, Анжелус Естейт 21 EUR

Траминер, Санта Сара                     27 EUR

Пино Гриджио, Алойс Лагедер                          36 EUR

Розе
Куантум, (Пино Ноар и Сира), Домейн Бойар 16 EUR

Розе (Каберне Совиньон и Каберне Фран), 20 EUR

Кастра Рубра 

Ле Розе (Сира, Малбек и Каберне Фран), 27 EUR

Катаржина

Ле Домание, Домейн От 35 EUR

Червени вина
Куантум, Мерло, Домейн Бойар 16 EUR

Енира, Каберне Совиньон, Беса Валей 21 EUR

Виника, Мавруд, Винарска Изба Загрей 36 EUR

Катена, Малбек, Бодега Катена Запата 41 EUR

* Посочените цени са за бутилка от 750 мл и се 

предлагат само в комбинация със сватбените пакети.

750 мл

750 мл

750 мл
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Пакет безалкохолни напитки

Минерална вода и селекция от безалкохолни напитки

9 EUR

Бар „Вихрен“

Минерална вода, безалкохолни напитки, плодови сокове

Бяло или червено вино от нашата винена листа

21 EUR 

Бар „Вино резерва“

Минерална вода, безалкохолни напитки, плодови сокове

Бяло или червено вино от нашата винена листа

Българска бира

Кафе или чай

35 EUR

Бар „Тодорка“

Минерална вода, безалкохолни напитки, плодови сокове

Бяло или червено вино от нашата винена листа

Българска бира, селекция от водка, Ирландско и 

Шотландско уиски

Кафе или чай

44 EUR 

* Посочените цени са на човек и са валидни за 3 часа.
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Скъпи младоженци,

Вашата сватба може да бъде аранжирана в различни стилове и цветове в
зависимост от Вашата визия и лични предпочитания, които можете да
споделите с нас. Още от първата ни среща, ние ще се постараем да
организираме всички детайли и да организираме сватбата на мечтите Ви.

И тъй като сватбения Ви ден е изключително специален, нашия екип
работи заедно с най-добрите сватбени агенции, музикални изпълнители и
цветари за да задоволи всички Ваши желания. Част от допълнителните
услуги, който ще се радваме да Ви предложим, включват:

Консултация със сватбена агенция
Музикална група или DJ
Декорация на ресторанта
Сватбена арка
Специално изработен цветен букет за булката
Грим и прическа
Личен фотограф

С най-добри пожелания,

Вашият личен сватбен организатор
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Президенски апартамент
Хотелът предлага на младоженците луксозния си Президентски апартамент, който
е в списъка на Топ 101 апартаменти в света. Простиращ се на площ от 240 кв.м.,
той се състои от две спални, просторен хол, трапезария и бар, обзаведени с
впечатляващи мебели и детайли. Баните са истински шедьовър – Италиански
камък, мрамор, джакузи, 32-инчов телевизор са само част от екстрите. Гледката
към нощните светлини на Банско и великолепната Пирин планина създава
неповторима романтична обстановка. Апартаментът е директно свързан с
Kempinski The Spa.

Панорамен апартамент
Екслклузивния ни Панорамен апартамент е единственото място в Банско което
предлага уникалната възможност да се насладите на панорамна гледка към
върховете на Пирин докато си почивате в леглото. Декориран в съвременен стил,
той е с обща площ от 100 кв.м. и разполага с две спални, три тераси, просторен хол
и две бани. Апартаментът е изключително подходящ за младоженци и освен с
романтичния изглед, впечатлява и с допълнителни екстри като лична сауна и
джакузи в една от баните.

Алпийски апартамент
Елегантния алпийски апартамент приканва гостите да релаксират в комфорта на
собствената си сауна и джакузи след изпълнен с емоции ден. С обща площ от 80
кв.м., апартаментът разполага с една спалня и хол, баня с отделни душ и вана, и
тоалетна.

Делукс апартамент
В Делукс апартаментите гостите могат да се потопят в комфорт и да се насладят на
невероятна луксозна атмосфера. Апартаментите са с размер 70 кв.м., разполагат
със спалня с двойно легло и дневна стая. На разположение са удобства като сейф,
електрическа кана за безплатно приготвяне на кафе и чай, DVD плейър, работно
бюро, безплатен вискоскоростен Wi-Fi интернет, вана със самостоятелен душ,
сешоар и първокласни принадлежности за баня.

Джуниър апартамент
Гостите, настанени в Джуниър апартамент могат да се насладят на невероятна
гледка към звездното небе от последния етаж. Апартаментите са с приблизителен
размер 45 кв.м. и включват комфортно двойно легло тип спалня и кът за сядане.

Екзекютив стая
Екзекютив стаите са разположени в Екзекютив сградата, която предлага директна
връзка към спа центъра на хотела. Те са с площ от 42 кв.м. и разполагат с кът за
сядане и просторна баня. Всички Екзекютив стаи са с изглед към Пирин планина.

Делукс стая
Делукс стаите са стандартната категория която хотелът предлага. Те са с площ 38
кв.м. И могат да бъдат както с изглед към града, така и към планината. Банята
включва вана, душ и сешоар.
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Масаж за двама

Перфектният начин да релаксирате и ободрите тялото и ума си преди и след 

големия ден. Поглезете се с романтично и луксозно спа преживяване за двама със 

специалното ни предложение, включващо анти-стресов масаж на цяло тяло със 

100% натурални ароматни свещи и отпускаща топла напитка в уединена релакс 

зона.

50-минутен масаж | 259 лв

Спа процедури

Освен масажа за двама, нашият екип от професионалисти предлага пълна гама от

масажи, процедури за лице и тяло и разкрасяващи процедури. Нашата

традиционна процедура Arbū Rose Garden е преживяване, което трябва да опитате

ако искате да поглезите сетивата си. За тези от Вас които търсят пълна релаксация

препоръчваме уникалната за България Алфа Сфера, която ще Ви помогне да

намерите вътрешния си мир и баланс.

За да разгледате пълното ни Спа меню, моля обърнете се към рецепцията на

Kempinski The Spa или посетете нашия уебсайт.

Релакс зона

Като гости на хотела, Вие можете да се възползвате безплатно от релакс зоната на 

Kempinski The Spa и да се насладите на следните спа съоръжения:

Един вътрешен и два външни басейна

Вътрешно и външно джакузи

Хамам и арома парна баня

Финландска и био сауна

Зона за релакс

Уникална снежна стая
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