Със своите три зали – Мадара, Перун и
Трявна, с капацитет от 16 до 220 места,
х-л Марина предлага добри условия за
провеждане на конференции, бизнес
семинари и делови срещи.
Залите и заведенията, заедно със
условията за СПА и близостта до
морето, правят възможностите за
пълноценен бизнес и релакс несравними
с други подобни хотели, предлагащи
бизнес семинари и срещи.

Описание на залите:
• Зала Мадара – тип класна стая, 200 – 220 места, 2 кабини
за симултанен превод с инфра излъчвател (без техника за превод), естествена дневна светлина, при необходимост може да
се затъмнява.
• Зала Перун – тип класна стая, естествена дневна светлина,
при необходимост може да се затъмнява.

зала Мадара

зала Перун

Описание на залите:
• (Сватбена) Зала Марина – възможност за различни типове
подредба, естествена дневна светлина, без възможност за затъмняване.
• Зала Трявна – овална маса от дърворезба, изглед към морето.
Бюро за регистрация – при необходимост се предоставя
безплатно.

зала Марина

зала Трявна

Изложбени площи
• Наем на изложбена площ + щанд (1 щанд = 2 маси по 0.90 м,
2 стола, 1 кошче за отпадъци) – 6.50 лв
• Наем на изложбена площ – 2.50 лв/м2
Цената за наем на изложбена площ включва:
• охрана на залите през периода, когато не се ползва от
изложителите
• почистване след периода на ползване на залите
• общо осветление
• вентилация
Ел. захранване на контакт за периода на изложението:
• 500 W – 13 лв
• 1000 W – 26 лв
Описание на площите:
• Зала Марина – 300 м2
• Лоби /с билярдна маса/, ет. 2 – 170м2
• Лоби – рецепция – 200 м2
Рекламни позиции – подходящи за табла от винил тип палатка
• На входа на хотел Марина – 8 позиции – 76 лева за 2 дни
• Фоайе на хотел Марина – 5 позиции – 76 лева за 2 дни

Цени за конгресно оборудване
Зали и техническо оборудване:
ОПИСАНИЕ
Зала Мадара, х-л Марина,
200 – 222 места
Зала Перун, х-л Марина, 50 места
(Сватбена) зала Марина, х-л Марина,
120 – 150 места
Зала Трявна, х-л Марина, 16 места
Озвучаване с 2 микрофона и мишпулт
Озвучаване с 3 до 6 микрофона
и мишпулт
мултимедиен проектор – на разстояние
от 8.2м прожектира картина
на екрана с размери 6/4.5м
Максимална отдалеченост на
мултимедията от екрана – 10м
(Зала Палас)
телевизор

УСЛОВИЯ
наем на ден до 20.00 часа
наем за 4 часа
наем на ден до 20.00 часа
наем за 4 часа
наем на ден до 20.00 часа
наем за 4 часа
наем на ден до 20.00 часа
наем за 4 часа
наем на ден

ЦЕНА
320.00
200.00
110.00
70.00
220.00
130.00
110.00
70.00
170.00

наем на ден

240.00

наем на ден

160.00

наем на ден

35.00

Цени за конгресно оборудване
ОПИСАНИЕ
екран
Размери на голям подвижен екран само
в х-л Палас: 2 м/1.55м
Размери на малък подвижен екран –
1.5 м/ 1.75 м
флипчарт, маркери и листи
Стойка за знамена – триножник
Стойка за знамена – 1 знаме
копирни услуги
ламиниране
факс – изпращане
Папка с листи и химикалка

УСЛОВИЯ

ЦЕНА

наем на ден

80.00

наем на ден
наем на ден
наем на ден
1 страница – А4
1 страница – А4
1 страница – в
страната
еднократно

35.00
55.00
22.00
0.25
1.60
1.20
2.50

Цени за кафе паузи
по време на мероприятия
Да отморим с чаша кафе и приятен разговор с колегите!
• Малка бутилка вода – 2 лв.
• Прима – кафе/чай, мин.вода/безалкохолно – 4.50 лв.
• Класик – кафе/чай, мин.вода/безалкохолно
и дребни сладки – 6.50 лв.
• Палас Делукс – кафе/чай, мин.вода/безалкохолно и дребни
сладки, плодове – 10.00 лв.
• Ултра – кафе/чай, мин.вода или безалкохолно или сок, дребни
сладки – 50 г, плодове – 250 г и сандвич – 13 лв.
• Ултра плюс – кафе/чай, мин.вода или безалкохолно или сок,
дребни сладки – 50 г, соленки – 50 гр, плодове – 250 г и 2 сандвичa
– 19.00 лв. Предложение за сандвичи: с кашкавал, с луканка, с
шунка.
• Диспенсър с минерална вода – 30 лв на галон.

Изберете си от нашите
подбрани менюта
И нека партито започне!

Уелкъм Коктейл
Хапка с шунка

1.50 лв

Хапка с кашкавал

1.50 лв

Плодово шишче

100 гр 3.50 лв

Шампанско бълг. – бут.

14.00 лв

Мин.вода – 1.5 л.

3.00 лв

САЛАТИ

		цена/лв.
Комбинирана салата
400 гр 8.00 лв
(домати, краставици, сирене, руска салата, снежанка)

Асорти

400 гр 8.00 лв

Домати с кътък

300 гр 6.00 лв

(руска, снежанка, кьопоолу, плочка сирене, домати, краставици, пипер)

Изберете си от нашите
подбрани менюта
Капрезе със свежо сирене

300 гр 6.00 лв

Шопска салата

300 гр 6.00 лв

Селска редена салата

300 гр 6.00 лв

Печен пипер и домати

300 гр 6.00 лв

Домати, краставици, зеле и моркови

300 гр 6.00 лв

Овчарска салата

300 гр 6.00 лв

Детска салата – домати, краставици
и плочка сирене

250 гр

5.00лв

ПРЕДЯСТИЯ
Пиле филе в палачинка

200 гр 8.00 лв

Пиле филе панирано в сусам

150 гр 8.00 лв

Петифура на гастронома - кашкавал и шунка

150 гр 6.00 лв

Свински рагу фин

150 гр 6.00 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
Риба Орли

200 гр 6.00 лв

Рулца сьомга, ябълка и крема сирене

150 гр 20.00 лв

Рулца кашкавал със снежанка

100 гр 5.00 лв

Рулца по Чешки – 1 бр

100 гр 5.00 лв

Суфле от сирене в кошничка

150 гр 8.00 лв

Домат пълнен с яйчна салата

100 гр 4.00 лв

Домат пълнен с ориз и стафиди

250 гр 6.00 лв

Тиквичка пълнена със зеленчуци и гъби,
запечена с кашкавал

300 гр 8.00 лв

Шницел от тиквички на фурна

220 гр 8.00 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Свински карета с гъби и кашкавал с гарнутира
от задушени зеленчуци
250гр & 150 гр 17.00 лв
Пиле филе със сос Фантазия /гъби, топено сирене, краставички,
мляко/ и гарнитура картофи соте
150гр & 100 гр 15.00 лв
Свинска вратна пържола с гарнитура
от зеленчуци на скара
180гр & 200 гр 17.00 лв
Свински шиш и пилешко филе с картофи соте
и задушени зеленчуци (моркови и броколи) 250гр & 150 гр 17.00 лв
Пиле филе жулиен в палачинка
/без гарнитура/

300 гр 15.00 лв

Пиле филе с горчица и естрагон
гарнитура картофи соте

300 гр 15.00 лв

Пиле филе вретено /без гарнитура/

300 гр 15.00 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
Пилешка пържола с гарнитура
пържени картофи (детско)

150 гр & 150гр 12.00 лв

Свински стек с рагуфин
/без гарнитура/

250 гр & 50 гр 20.00 лв

Свинско филе вретено /без гарнитура/

200 гр 20.00 лв

Пъстърва пържена /без гарнитура/

300 гр 15.00 лв

Пъстърва печена във фолио /без гарнитура/ 300 гр 15.00 лв
Ципура на скара /без гарнитура/

200 гр 15.00 лв

Свинско филе с букет от горски гъби
/без гарнитура/

200 гр 24.00 лв

Пилешко шишче

100 гр 5.00 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
ГАРНИТУРИ
Задушени зеленчуци

100 гр 4.00 лв

Картофи по селски

100 гр 3.00 лв

Картофи с масло

100 гр 3.00 лв

Картофи соте

100 гр 3.00 лв

Печени зеленчуци

100 гр 4.00 лв

Пържени картофи

100 гр 3.00 лв

Питка /бяла и черна/

2x50 гр 1.00 лв

ДОЯЖДАНЕ (МЕЗЕТА)
Ядки – бадеми и лешници

50 гр 4.00 лв

Кашкавал

50 гр 2.50 лв

Сирене

50 гр 2.50 лв

Филе Елена

50 гр 4.00 лв

Луканка

50 гр 4.00 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
НАПИТКИ
Безалкохолно

0.250 л 2.00 лв

Минерална вода

0.500 л 2.00 лв

Минерална вода

1.5 л 3.00 лв

Газирана вода

0,250 л 1.50 лв

Сок кутия

1 л 10.00 лв

Сок „Капи” – бутилка

0,250 л 3.00 лв

Водка внос

0.05 л 3.50 лв

Бира българска – бут (Загорка, Стела Артоа)

0.330л 3.00 лв

Бира внос – бут (Хайнекен, Туборг)

0.330л 4.00 лв

ТОРТА
Плодова

3.50 лв

Бисквитена

3.50 лв

Захер		 3.50 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
Асортимент ракия и вино
Ракия Маркова

0.050 л 3.00 лв

Бургаска Мускатова
Поморийска Гроздова
Ракия
Бургас 63 – Обикновена
Сливенска Перла – Обикновена
Троянска Сливова – Обикновена

0.050 л 3.50 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
Вино Марково
Загрей Розе
Вечерно Вино Траминер
Вечерно Вино Шардоне
Траминер Изба Хан Крум
Траминер Поморие

1 бут.

17 лв

Каберне Совиньон Ловико
Сухиндол
Каберне Совиньон Поморие
Каберне Совиньон Резерва
Асеновград

Траминер Хан Крум Преслав

Каберне Совиньон Резерва
Сухиндол

Шардоне Изба Хан Крум

Мавруд Асеновград Резерва

Шардоне Поморие

Мавруд Ловико Сухиндол

Шардоне Преслав

Мавруд Резерва Сухиндол

Шато Траминер Карнобат

Мерло Ловико Сухиндол

Шато Мерло Карнобат

Мерло Поморие

Шато Мавруд Карнобат

Мерло Резерва Асеновград

Шато Каберне Карнобат

Мерло Резерва Сухиндол
До нови срещи!

За контакти:
Ивелина Костадинова
мениджър “Събития”
мобилен: +359 888353575
тел.: +359 52 361 143
факс: +359 52 361 376
mail: sunnyday@sunnydaybg.com
web: www.sunnydaybg.com

