
В „СВ. ИВАН РИЛСКИ ХОТЕЛ, СПА И АПАРТАМЕНТИ“, БАНСКО

Приказна Сватба



СПА Хотел „Св. Иван Рилски”  Ви представя специално предложение за 
провеждане на сватби и семейни празненства.

Независимо дали предпочитате тържество с по-малък брой гости или 
грандиознa сватба, СПА Хотел Иван Рилски ще Ви очарова с 
изключителен комфорт, безупречно обслужване и възхитителни гледки 
към Пирин планина.

От първото посещение в хотела до първия танц на младоженците, 
нашите сватбени специалисти ще се погрижат за цялостната 
организацията на събитието. От декорацията, подредбата на масите и 
приборите до сватбеното меню и музиката, всичко може да бъде 
персонализирано според Вашите желания.

Имате възможност да избирате между изисканата атмосфера на 
основния ресторант „Модерато” или битовия стил на механа „Чановете” 
за място на провеждане на тържеството.

Ще се радваме да бъдете наши гости и да съдействаме за едно незабравимо 
изживяване по време на този изключителен повод!



Сватбено меню

Салата
Шопска салата
/домати, краставици, сирене, чушки, маслини, лук/
Студено предястие
Луканка, деликатес „Бански старец“, пушено филе, сирене, кашкавал
/100 г. на човек, сервирано в плата за четирима/
Топло предястие
Панирани топени сирена с горски плодове
Основно ястие
Маринована пилешка пържола със задушени зеленчуци 

Салата
Овчарска салата
/домати, краставици, лук, сирене, яйце, шунка, гъби/
Топло предястие
Тиквичка бюрек
Основно ястие
Телешко  печено, гарнирано със зеленчуково пюре

Вариант 1

Вариант 2

ЦЕНА 34.00 ЛВ

ЦЕНА 32.00 ЛВ

(ОБЯД ИЛИ ВЕЧЕРЯ)



(ОБЯД ИЛИ ВЕЧЕРЯ)
Сватбено меню

Салата
Гръцка салата
/домати, краставици, сирене, чушки, маслини, зелена салата, риган, лук/
Топло предястие
Чушка бюрек
Основно ястие
Свински котлет с гъбен сос и  картофено пюре
Следястие
Кашкавал, филе „Елена“, деликатес „Бански старец“
/80 г. на човек, сервирано в плата за четирима/

Салата
Комбинирана салата
/снежанка, домати, краставици, печени чушки, сирене, лук, маслини/
Студено предястие
Рулца с шунка и млечен мус
Основно ястие
Мешана скара
/свинско каре, пилешко шишче, кърначе, кюфте, гарнирани с лютеница, 
картофена салата, зеле с моркови/

Вариант 3

Вариант 4

ЦЕНА 36.00 ЛВ

ЦЕНА 36.00 ЛВ



Салата
Салата „Капрезе”
/домати, моцарела, песто дресинг/
Студено предястие
Поширана пъстърва върху мариновани зеленчуци
Топло предястие
Запечено овче сирене върху патладжан с доматено рагу
Основно ястие
Пилешко роле с бекон и гъби, гарнирано с  картофено пюре и задушени 
зеленчуци

Вариант 5

Сватбено меню

Всяко меню включва:
Ракия - 50 мл.
Чаша вино или бира - 1 бр.
Минерална вода - 500 мл. - 1 бр.
Безалкохолна напитка - 330 мл. - 1 бр.
Хляб

Опция за избор на десерт към всяко меню:
Торта „Плодова Шарлота“ – 3.00 лв./човек
Бисквитена торта – 3.00 лв./човек
Мини еклери – 3.00 лв./човек
Баклава – 3.00 лв./човек

(ОБЯД ИЛИ ВЕЧЕРЯ)

ЦЕНА 42.00 ЛВ



За резервации и допълнителна информация: тел: 02/810 77 00 ; 0749/ 87 400 
e-mail: reservations@saintivanrilski.com, r.koleva@fpihotels.com

За младоженците предлагаме безплатно настаняване в нощта на сватбата, 
а за техните гости предоставяме следните специални условия:
Настаняване в двойна стая - 70.00 лв./вечер с включена закуска
Настаняване в единична стая - 50.00 лв./вечер с включена закуска

Възможност за изнесен ритуал на открито
Допълнителна украса, DJ, welcome drink, церемония по подписване и други 
се договарят отделно

Допълнителни услуги/условия

Този хотел е част от

*Цената включва нощувка, закуска, ползване на басейн, сауна, парна баня, релакс зона 
в СПА центъра на комплекса, паркинг, интернет и всички такси

Всички посочени цени са валидни за периода 01.05.2016 – 31.10.2016 
при минимален брой от 10 участника.
За добрата организация и успешно реализиране на Вашето тържество 
е необходимо да получим информация за точния брой гости и избраното 
от Вас меню не по-късно от 3 дни преди датата на събитието.


