


В Хотел Империал Пловдив 
Вашата сватба е наша лична грижа! 

 Разбирайки колко е важно в този специален за Вас ден 

всичко да е точно така, както винаги сте мечтали, нашият 

екип от опитни организатори ще се превърнат в най-ценния 

Ви сътрудник, съчетавайки експертните си познания с 

Вашите специални желания, в създаването на идеалния 

сватбен ден. Спиращи дъха градини, изисканата атмосфера 

в сватбената зала, впечатляващите менюта и интересни 

предложения, предоставяни от нашия главен готвач, както 

и перфектното обслужване, ще Ви помогнат да се 

отпуснете и да се почувствате сигурни, че това е 

сватбеният ден от Вашите мечти. Позволете ни да се 

погрижим за всеки един детайл и да се насладите на едно от 

най-незабравимите преживявания в живота Ви. 

За нас ще бъде удоволствие да организираме и да 

превърнем личния Ви празник в неповторимо тържество. 

Богатият ни опит ни позволява да оправдаем очакванията и 

на най-взискателните гости и ще Ви помогнем да създадете 

спомени, които да пазите и цените завинаги! 



За двойките, които изберат да проведат 
своето Сватбено тържество в Хотел 

Империал Пловдив, ние предлагаме: 

 Избор на зали с капацитет от 130 до 230 гости  
Посрещане на гостите в една от зашеметяващите 
градини  
 Безплатно ползване на градините на хотела за 
сключване на граждански брак 
 Една нощувка комплимент в нощта на Сватбеното 
тържество за младоженците в Делукс стая  
 Преференциални цени за настаняване на гостите на 
сватбата 
 Безплатен паркинг за гостите  
 Безплатна дегустация на една салата, едно 
предястие и едно основно ястие за избор на сватбено 
меню 
 Възможност за изготвяне на сватбена торта, 
кумска торта и кумско пиле 
 Възможност за внасяне на алкохолни напитки, ядки 
и торта 
 Възможност за удължаване на работното време на 
ресторантите 



Създадена да впечатлява, нашата Бална зала 

разполага с всичко необходимо за Вашата мечтана 

сватба. 

Разположена е на последния етаж, с прекрасна 

гледка и прозорци по цялата и дължина, с  висок 

таван и открито пространство, без колони и 

видимост от всяка точка. 

Със стилен и изискан дизайн, с естествени 

цветове, Бална зала разполага с до 180 места, 

разположени на кръгли маси и до 230 места на 

правоъгълни маси или в комбинация от двата 

типа, като може да се обособи голям дансинг в 

центъра и. 

Сватба в Бална зала 



Условия за ангажиране на Бална зала: 

Необходим минимален брой гости – 150 
Минимална цена на куверт – 80,00 лв.

 Дневно Сватбено тържество е с продължителност 5 ча са, 
след което се заплаща 300,00 лв. на всеки започнат ча с

 Вечерно Сватбено Тържество е с продължителност до 2
4:00 часа, след което се заплаща сумата от 300,00 лв. на  

всеки започнат час. 
 Максимален престой в ресторанта е до 3:00 часа.  Внасяне 
на алкохолни напитки /без бира/ е с такса от 5,00 лв. на 
човек. 

Не се позволява внасянето на  безалкохолни напитки 

 Внасяне на ядки и сватбена торта – без такса, но за
дължително със сертификат за качество 
Пр иемане на поздравления с чаша шампанско – 3,00 лв. на чо

век 

 Приготвяне на кумско пиле по желание – 40,00 лв.  Въ 

зможност за обличане на столовете в бял калъф – 2,00 лв. 
на стол 
 Сватбеното меню се определя до 15 дни преди датата на 
Сватбеното тържество 
Корекция в броя на гостите до 10% е възможна до 24 часа  

преди датата на тържеството  

 При потвърждение се изисква авансово плащане в размер на 
1000,00 лв. 
Внесеният депозит не подлежи на възстановяване, в случай 
че събитието отпадне по независещи от хотела 
обстоятелства. 

гарантира възможност за настаняване в хотелската



Сватба в зала Кристал 

Бляскаво пространство с изящни кристални 

полилеи в бароков стил, в зала Кристал ще се 

влюбите още от пръв поглед. 

Тази необикновена зала е разположена на 

партерно ниво, разполага с обособена дансинг, 

висок таван, просторни прозорци и поглед към 

градината, към която има директен достъп.  

Красивата градина, която ще бъде само за Вас 

и Вашите гости, е наситена с романтични места и 

може да бъде украсена, според Вашите конкретни 

желания и винаги дава спиращи дъха резултати. 

Отделете време, за да запечатате най-

съкровените моменти с неповторима фотосесия в 

тази идеална обстановка, която предлага. 



Условия за ангажиране на зала Кристал: 

 Необходим минимален брой гости – 130 
Минимална цена на куверт – 65,00 лв.
 Дневно Сватбено тържество е с продължителност 5 
часа, след което се заплаща 300,00 лв. на всеки
започнат час 
 Вечерно Сватбено Тържество е с продължителност 
до 24:00 часа, след което се заплаща сумата от 300,00
лв. на всеки започнат час. 
 Максимален престой в ресторанта е до 3:00 часа. 
 Внасяне на алкохолни напитки /без бира/ е с такса от 
5,00 лв. на човек. Не се позволява внасянето на
безалкохолни напитки 
 Внасяне на ядки и сватбена торта – без такса, но 
задължително със сертификат за качество  Приемане 
на поздравления с чаша шампанско – 3,00 лв. на човек
 Приготвяне на кумско пиле по желание – 40,00 лв.  
Сватбеното меню се определя до 15 дни преди датата 
на Сватбеното тържество 
Корекция в броя на гостите до 10% е възможна до 24

часа преди датата на тържеството  
 При потвърждението се изисква авансово плащане в 
размер на 1000,00 лв. Внесеният депозит не подлежи на 
възстановяване, в случай че събитието отпадне по 
независещи от хотела обстоятелства. 

При ангажиране на ресторантската зала не се
гарантира настаняване в хотелската част.



Преференциалните цени за настаняване 

на Вашите гости са : 

Единична стая стандарт – 94,00 лв.

Двойна стая стандарт – 118,00 лв.

Единична стая Премиум – 128,00 лв.

Двойна стая Премиум – 158,00 лв.

Тройна стая Премиум – 188,00 лв.

* Деца до 12-годишна възраст нощуват безплатно в

стаята на родителите си. 

* Настаняване на трети възрастен или дете на

допълнително легло или кошара е възможно единствено 

в стая Премиум.

* Посочените цени са за стая на вечер и включват

закуска, паркинг /до изчерпване на местата/, интернет 

достъп, всички такси и ДДС. 

Един толкова важен и специален момент 

трябва да се случи на специално място… 



tel.: + 359 32 600 730, + 359 32 600 758 
mob.: + 359 895 553 737, 

 e-mail: 
events.imperialplovdiv@radissonindividuals.com

web: www.hotelimperial.bg 




