
СТАИ

Делукс стая Стандартна стая

•   Високо скоростен    
     интернет Wi-Fi
•   Сателитни телевизионни
     канали
•   Минибар
•   Телефон

•   Сейф
•   Огледало в цял ръст
•   Разтегателен диван
•   Работно бюро
•   Климатизация
•   Сешоар

•   LCD HD TV
•   Шумоизолирани прозорци
•   Ютия
•   Електрическа кана за кафе / чай

Bulgaria, 4017 Plovdiv
6, Lev Tolstoy str.

1A, Arch. K. Petkov str.
Tel.:+359 32 600 730

Mob.:+359 89 4455 944
reservations@hotelimperial.bg
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УДОБСТВА В СТАИТЕ

ХОТЕЛСКИ УСЛУГИ
•   24-часова рецепция
•   24/7 Лоби бар
•   Безплатен паркинг
•   Безплатен интернет     
     достъп
•   Конферентни услуги

•   24/7 Фитнес
•   Уелнес център
•   The Whisky Library
•   Ресторант
•   Градина
•   Трансфери 

•   Коли под наем
•   Обмяна на валута 
•   Стая за багаж 
•   Сейф
•   Пране / Химическо  
     чистене

•   Портиер
•   Машина за  почистване  
      на обувки
•   Вестници

НАСТАНЯВАНЕ

Bulgaria, 4017 Plovdiv, 6 Lev Tolstoy str.

Hotel Imperial Plovdiv  

Вид стая

Стандарт стая

Делукс стая

Размер Единична Двойна Двойна

18 m2

35 m2

70 m2

160/200

180/200 180/200

180/200

160/200 2 x 100/200

2 x 100/200

Легло - cм

Апартамент

•   8 етажа
•   190 хотелски стаи
•   106 стандартни стаи
•   82 делукс стаи 
•   2 апартамента



КОНФЕРЕНТНИ ПЛОЩИ

ВАШЕТО МЯСТО ЗА СЪБИТИЯ В ПЛОВДИВ

•   950 м2 конферентен блок
•   6 семинарни зали

•   Преференциални цени за настаняване на участници и гости на събитието.
•   F & B и кетъринг услуги в стилните ни ресторантски зали и красивите ни градини – бюфетни,    
    седящи и коктейлни обеди, вечери и кафе-паузи.
•  Техническо оборудване и съдействие.
•  Професионален консултант по време на подготовката и провеждането на събитието.
•  Осигуряване на допълнителни услуги – транспортни, екскурзоводски, музикални и   
    развлекателни програми. 

210 m2

300 m2

150 m2

150 m2

130 m2

66 m2
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Пловдив
Империал
Панорама

Бална Зала Север 
Бална Зала Юг

Бална Зала

Размер Кино салон Класна стая Тип - “П“ Тип Банкет



THE WHISKY LIBRARY

Bulgaria, 4017 Plovdiv, 6, Lev Tolstoy str.,1A, Arch. K. Petkov str.
Tel.:+359 32 600 730; Mob.:+359 894 455 944

reservations@hotelimperial.bg; events@hotelimperial.bg; www.hotelimperial.bg

A LA CARTE ресторант
•   Европейска кухня 
•   Закуска на бюфет от                                             
     07:00 до 10:00 часа
•   Отворен за обяд и вечеря  
•   Градина
•   A la carte

Тук ще се насладите на изключително спокойствие, където умората и напрежението от 
натовареното ежедневие просто се изпаряват, позволявайки Ви да се почувствате освежени, 
балансирани и енергични. В Уелнес центъра ще намерите пълна гама от изключителни СПА 
процедури, масажи и терапии за тяло, сауни, парна баня и предразполагаща стая за релакс. 
Уелнес центъра е разположен на 700 м2 и разполага с: парна баня, финландска сауна, арома 
сауна, инфрачервена кабина, контрастно шоково ведро, джакузи, кнайп пътека, релакс зона 
със затоплящи се пейки и лежанки.

НАЙ-МОДЕРНИЯТ УЕЛНЕС ЦЕНТЪР В ГРАДА

най-богатата селекция от шотландско уиски измежду хотелите в България. Настанете се удобно 
в нашите автентични Честърфийлд кресла, почуствайте уютната топлина на камината и нека 
нашите опитни и компетентни бармани Ви преведат през богатото ни меню, където ще се 
запознаете със забележителни представители от всички региони на Шотландия както и 
Ирландия, Япония, Тайван и Америка.

Тhe Whisky Library е най-изисканият уиски бар в Пловдив. Разположен на последния етаж на 
хотела, с прекрасна гледка към града и Родопите, The Whisky Library е идеалното място, където 
да се отбиете след напрегнат работен ден....или вечер преди лягане. С повече от 200 уискита, 
включително някои редки малцове и бутилки от лимитирани серии, ние разполагаме с 


