Your Wedding

Wedding
dreams
start here

Congratulations!
The management and staff of the Park Inn by Radisson
Sofia congratulate you on your forthcoming marriage and
we would be proud to be part of your special day.

We have the perfect setting and we have the expertise to
ensure your wedding day will be a day that
you enim
will har
volorem
remember for a lifetime and one that will remain in the
memory of your families and friends for a long time to
come. To make this happen you will be looked after by our
experienced staff, assisting you in your preparations and
paying attention to the last details.

Поздравления!
От името на ръководството и служителите на “Парк Инн
София” приемете нашите поздравления за предстоящата
Ви сватба. За нас ще бъде чест да бъдем част от Вашия
специален ден.
Благодарение на перфектната обстановка и уменията,
които имаме, ще осигурим на Вас, Вашите близки и
приятели един незабравим ден, който да остане в
съзнанието и спомените Ви. За да Ви съдействаме с
подготовката и организацията на този специален ден,
нашият опитен персонал ще бъде на Ваше разположение
и ще се погрижи за всеки детайл до най-малката
подробност.

Wedding Reception
The Park Inn by Radisson Sofia is the ideal venue for weddings up to 120 guests, to be seated in our
elegant Greenville restaurant with view to the bloomy gardens. It also offers a romantic place around its
fountain to hold your ceremony. Gather your family and friends on the terrace to clink the glasses and
finally enjoy a savory dinner and celebrate in the festive decorated restaurant.

The wedding package at the Park Inn by Radisson Sofia includes:
•
Dedicated wedding-coordinator
•
Delicious food, freshly prepared from carefully selected ingredients
•
Complimentary menu tasting for up to 2 people
•
Free car parking for all of your guests
•
White table linen and napkins
•
Complimentary overnight accommodation for the wedding couple,
including breakfast buffet
•
Half-price wedding package for children 12 years or under
•
Free venue rental based on a minimum of 50 participants

We are happy to assist you also with all your other arrangements such as:
•
•
•

Floral decoration
Photographer
Entertainment arrangements (e.g. DJ or live band)

Сватбено тържество
Хотел “Парк Инн София” e перфектното място за сватбени тържества до 120 гости, предлагайки на Ваше
разположение елегантния ресторант Грийнвил с гледка към цветна лятна градина. Освен това при нас
ще откриете вашето романтично място за сватбена церемония – в прекрасната градина около фонтана.
Там можете да съберете Вашето семейство и приятели, да вдигнете наздравица, след което да се
насладите на вкусната вечеря и веселото тържество в празнично украсения ресторант.

Сватбеният пакет на хотел “Парк Инн София” включва:
•
Сватбен координатор на Ваше разположение
•
Вкусна и прясно приготвена храна от внимателно подбрани съставки
•
Дегустация на менюто за до 2 човека комплимент от хотела
•
Безплатен паркинг за всички Ваши гости
•
Елегантна декорация от бели покривки с драперии и салфетки
•
Нощувка за младоженците с включена закуска, комплимент от хотела
•
Половин цена на сватбения куверт за деца на и под 12 години
•
Безплатно ползване на ресторанта при минимум 50 гости

За нас ще бъде удоволствие да Ви препоръчаме:
•
•
•

Цветна декорация
Фотограф
DJ или жива музика

Accommodation
The Park Inn by Radisson
Sofia is pleased to arrange a
memorable stay for you and
your guests.
In Your honeymoon suite
you will find time to get
prepared for your great day
(check-in as from 11.00 am)
and to relax after the unforgettable event (check-out
the next day until 04.00 pm).
Enjoy the breakfast buffet
until 11.00 am and experience afterwards a swim in
the heated indoor pool or

one of the various body
treatments by a professional
therapist.
To your guests, the hotel
offers attractive single,
double and suite rates.
All spacious and comfortable rooms and suites are
equipped with air conditioning, sitting area, in room
safe, WIFI and hairdryer.
Non-smoking rooms are
available.

Настаняване
Хотел “Парк Инн София” има
удоволствието да организира
незабравим престой за Вас и
Вашите гости.
В младоженския апартамент
имате възможност да се
подготвите за важния ден
(настаняване от 11:00ч.) и да
се оптпуснете след
незабравимото събитие
(освобождаване на следващия
ден до 16:00ч.). Предлагаме Ви
да се насладите на богатата
закуска на бюфет до 11:00ч. и
след това да поплувате в
закрития отопляем басейн

или да релаксирате с
различни спа процедури при
професионален терапевт.
За Вашите гости хотелът
предлага специални цени за
настаняване в единични,
двойни стаи и апартаменти.
Всички стаи и апартаменти
са просторни и комфортни,
оборудвани с климатик,
обособен кът за сядане,
сейф, безжичен интернет и
сешоар. Хотелът предлага и
стаи за непушачи.

Your perfect
wedding
venue

How to ﬁnd us?

Park Inn by Radisson Sofia
36, Atanas Dukov Str., 1407 Soﬁa, Bulgaria
T: +359 2 861 57 00, F: +359 2 861 57 10
info.sofia@rezidorparkinn.com
parkinn.com/hotel-soﬁa

