Удобното местоположение, наличието
на добре оборудвани с технически
средства зали, отделен вход на
конгресния център със специално
място за регистрация, умножено с
опита на специалистите и вниманието
към всеки детайл, правят х-л Палас
известно и предпочитано място за
провеждане на различни корпоративни
срещи, семинари, конференции и
конгреси, презентации, съчетани с
официални коктейли и бизнес обяди.
На разположение са три зали –
Нептун, Мецанин и Палас с капацитет
от 20 до 203 места и необходимото
оборудване. Деловите прояви може
да се съчетаят със специализирани
експозиции, за които се предоставят
изложбени площи.

Описание на залите:
• Зала Палас – тип кино, със сцена, голям екран, 2 кабини за симултанен превод с инфра излъчвател (без техника за превод), президиум, 3 заседателни маси от дърворезба, чига за окачване на постери.
• Зала Нептун – овална маса с 22 кожени стола + 6 допълнителни,
естествена дневна светлина, при необходимост може да се затъмнява.
• Зала Морска – с морски изглед и възможност за различни типове
подредба. Максимално 30 човека при П-образна подредба. Естествена дневна светлина, с възможност да се затъмнява.

зала Нептун

зала Морска

Описание на залите:
• Зала Мецанин малка – с морски изглед и възможност за различни
типове подредба. Максимално 30 човека при П-образна подредба.
Естествена дневна светлина и излаз на голяма тераса.
• Зала Мецанин голяма – с морски изглед и възможност за различни типове подредба. Максимално 50 човека при П-образна подредба
или 80 човека при маси за 6-8 човека. Естествена дневна светлина
и излаз на голяма тераса, възможност за затъмняване.
Бюро за регистрация – при необходимост се предоставя безплатно.

Основна зала

зала Мецанин

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:
• изложбена площ около зала Палас в Конгресен център = 300 м2 или
около 33-35 щанда
• фоайе на х-л Палас – 500 м2, с възможност
за разпределение на 3 отделни къта
• Билярдна зала – 120 м2

Цени за конгресно
оборудване
Зали и техническо оборудване:
ОПИСАНИЕ
зала Палас, х-л Палас – 203 места
зала Нептун, х-л Палас – 22 места
зала Морска, х-л Палас
Зала Мецанин малка, х-л Палас
Зала Мецанин – голяма, х-л Палас
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)

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

ЦЕНА

наем на ден

160.00

540.00
320.00
170.00
110.00
220.00
130.00
150.00
90.00
260.00
150.00
170.00
240.00

Цени за конгресно
оборудване
ОПИСАНИЕ
телевизор

УСЛОВИЯ
наем на ден

ЦЕНА
35.00

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

наем на ден

80.00

флипчарт, маркери и листи

наем на ден

35.00

Стойка за знамена – триножник

наем на ден

55.00

Стойка за знамена – 1 знаме

наем на ден

22.00

копирни услуги

1 страница – А4

0.25

ламиниране

1 страница – А4

1.60

факс – изпращане

1 страница – в
страната

1.20

Папка с листи и химикалка

еднократно

2.50

Цени за кафе паузи
по време на мероприятия
Време е за почивка и делови разговори!
• 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
След напрегнатия ден на делова работа...

Welcome cocktail

Хапка с шмеркезе
25 гр 1.50 лв
Хапка с шунка
25 гр 2.00 лв
Хапка с кьопоолу
25 гр 1.50 лв
Хапка с пилешки пастет и кисела краставичка 25 гр 1.50 лв
Хапка с лютеница и черна маслина
25 гр 1.50 лв
Хапка с тарама хайвер
25 гр 1.50 лв
Хапка с печена червена чушка и аншоа
25 гр 4.00 лв
Хапка със сьомга
25 гр 4.00 лв
Петифура плодова или шоколадова /овална форма/ 25 гр 3.00 лв
Шампанско бълг. – бут.
19.00 лв
Натурален сок – кутия
1 л 10.00 лв
Фонтан с шоколад (бял или кафяв)
1 кг. 200.00 лв
Сок „Капи” – бутилка
250 мл 3.00 лв
Цитрусови плодове
250 гр 4.00 лв
Плодов шиш
100 гр 8.00 лв
Мин.вода – 1.5 л.		 3.00 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
За да бъде вечерта приятна и незабравима...

САЛАТИ

		цена/лв.
Селска редена
350 гр 9.00 лв
(домати, краставици, печен пипер, плочка сирене, прясно мариновани гъби)

Салата домати с катък

350 гр

9.00 лв

Родопска салата

400 гр 10.00 лв

(домати, краставици, ролче от патладжан с катък, сирене, мариновано в пресни
подправки, кьопоолу, маслини)

Домати, краставици, печен пипер,
400 гр 10.00 лв
пълнен с млечна салата, цикория, фарширована със сирене
Филаделфия, маслини
Салата домати, цедено кисело мляко
350 гр
с филирани маслини, печена тиквичка на скара
Селска редена

9.00 лв

400 гр 10.00 лв.

(домати, краставици, печен пипер, плочка сирене, прясно мариновани
гъби)+ролчета от тиквичка с млечна салата)

Изберете си от нашите
подбрани менюта
ПРЕДЯСТИЯ
Насладата на Нептун

350 гр 26.00 лв

(ролчета от сьомга с пълнеж от крема сирене и ябълка, канапе от домат с риба
тон, тигрова скарида, червен хайвер за украса)

Ансамбъл с печени зеленчуци върху сирене

250/100 гр 12.00 лв

Пролетни ролца

120 гр

Скариди на шиш в ананас

300 гр 20.00 лв

Пролетна запеканка

200 гр 10.00 лв.

Поширана круша със синьо сирене,
гарнирана с цедено мляко и филирани бадеми

250 гр 10.00 лв.

Суфле с пиле и сирена, гарнирано с фурми

300 гр 12.00 лв

(кашкавал Ементал, фарширован със задушен спанак)

(хрупкава кошничка от тесто, пълнена с извара и спанак)

7.00 лв

Филе Пангасиус с рататуй и Ементал

150/150 16.00 лв

Филе Пангасиус върху канапе сотирани зеленчуци

100/150 13.00 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Пиле филе с лимонов сос,
гарнирано с ориз, гъби, аспержи

350 гр 27.00 лв

Пилешки ролца с гъши дроб /без гарнитура/

200 гр 27.00 лв

Пиле филе котлет, фаршировано

400 гр 25.00 лв

Стек “Жирарди”

450 гр 50.00 лв

Свинско филе плетеница
с гарнитура броколи и печени картофи

500 гр 26.00 лв

Свинско филе с ароматни билки,
гарнирано с ризото от екзотични гъби

400 гр 26.00 лв

(с топено сирене и магданоз+сос 4 сирена, гарнирано с броколи и печени картофи)
(телешко филе с прошуто, сос “Жу” с манатарки, гарнирано с картофено пюре,
ароматни моркови и аспержи)

Свински медальони с кашу,
450 гр 30.00 лв
гарнирани с печени зеленчуци и пикантни картофи

Изберете си от нашите
подбрани менюта
Телешки Бифтек Тореадор

350 гр 43.00 лв

Свинско филе със сос “Порто” и смокиня,
аспержи и печени картофи

400 гр 32.00 лв

Пиле медальон “Сорентин”

400 гр 27.00 лв

Пиле филе с филирани бадеми

450 гр 25.00 лв

Сюпрем от пиле в ароматно масло

400 гр 27.00 лв

Пиле филе на плоча с гарнитура по желание

300 гр 17.00 лв

Пилешка пържола с гарнитура по желание

400 гр 17.00 лв

(гарниран с варени картофи и задушени зеленчуци)

(с пресни подправки и песто от орехи, гарнирано с червено зеле и печени картофи)
(гарнирано с ризото със спанак и ароматни моркови)

(гарнирано с гретен от диворастящи гъби и картофи, брюкселско зеле и бейби
моркови)
варени/пържени картофи / задушени зеленчуци
варени/пържени картофи / задушени зеленчуци

Пъстърва на тиган с пресни зеленчуци на скара 450 гр 20.00 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
Филе Морски език

400 гр 27.00 лв

Лаврак на скара с картофи соте

400 гр 30.00 лв

Лаврак (филиран)

450 гр 36.00 лв

(върху канапе от пресни зеленчуци, гарнирано с картофи и спанак на кенели)

(със сотирани пресни зеленчуци и гарниран с печени картофи)

Питка /бяла и черна/

2x50 гр

1.00 лв

СЛЕДЯСТИЯ
Колбасарско плато

200 гр 24.00 лв

Мандраджийско плато

200 гр 14.00 лв

(луканка, филе Елена, пастърма, пушено свинско филе)
(сирене, кашкавал, топено сирене, пушено сирене)

Ядки – бадеми и лешник

50 гр

5.00 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
ДЕСЕРТИ
Торта

130 гр

4.00 лв

60 гр

6.00 лв

Десерт Павлова

250 гр

7.00 лв

Френска нуга

150 гр

8.00 лв

Мус от сини сливи с балсамова глазура

150 гр

8.00 лв

0.250 л
0.500 л
1.5 л
0.250 л
0.330 л
0.330 л

2.00 лв
2.00 лв
3.00 лв
1.50 лв
4.00 лв
5.00 лв

Шоколадово кексче

НАПИТКИ
Безалкохолно
Минерална вода
Минерална вода
Газирана вода
Бира българска – бут. (Загорка, Стела Артоа)
Бира внос – бут. (Хайнекен, Радебергер, Туборг)

Изберете си от нашите
подбрани менюта
Асортимент ракия и вино
Ракия Маркова
Бургаска Мускатова
Поморийска Гроздова
Ракия
Бургас 63 – Обикновена
Сливенска Перла – Обикновена
Троянска Сливова – Обикновена

0.050 л

3,50 лв

0.050 л

4.00 лв

Изберете си от нашите
подбрани менюта
Вино Марково

1 бут.

Загрей Розе
Вечерно Вино Траминер
Вечерно Вино Шардоне
Траминер Изба Хан Крум
Траминер Поморие
Траминер Хан Крум Преслав
Шардоне Изба Хан Крум
Шардоне Поморие
Шардоне Преслав
Шато Траминер Карнобат
Шато Мерло Карнобат
Шато Мавруд Карнобат
Шато Каберне Карнобат

26 лв

Каберне Совиньон Ловико
Сухиндол
Каберне Совиньон Поморие
Каберне Совиньон Резерва
Асеновград
Каберне Совиньон Резерва
Сухиндол
Мавруд Асеновград Резерва
Мавруд Ловико Сухиндол
Мавруд Резерва Сухиндол
Мерло Ловико Сухиндол
Мерло Поморие
Мерло Резерва Асеновград
Мерло Резерва Сухиндол

Поздравления за успеха!

Обадете се на:
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

