NEW STORIES,
NEW EXPERIENCES,
NEW YEAR
CELEBRATE THE
FESTIVE SEASON
WITH HILTON SOFIA

ENJOY AN UNFORGETTABLE
CELEBRATION WITH HILTON
It’s the most wonderful time of the
year, so spend it with the perfect host:
Hilton Sofia.
With our exclusive hospitality package,
fine dining and festive ambiance, you
are in for a memorable celebration!

БЛЕСТЯЩО ПРАЗНИЧНО
НАСТРОЕНИЕ
Изживейте една незабравима
Коледа и Нова Година в
Хилтън София.
Нашият опитен екип ще се погрижи
за всички важни детайли,
така че вашият празник да се
превърне в незабравимо събитие!

CHRISTMAS PARTY
IN STYLE
FESTIVE MAGIC TO REMEMBER
Choose Hilton Sofia for your Christmas Party this year we offer delicious food, joyful atmosphere and hospitality
to remember. Our team will be delighted to create an
unforgettable evening for you and your colleagues, filled
with festive mood, Christmas delights
and attention to detail!
THE CHRISTMAS PARTY PACKAGE INCLUDES:
Festive decoration
Welcome drink – a glass of mulled or sparkling wine
Lavish Festive Buffet or four-course Christmas Menu–
make your choice and our Kitchen magicians
will create something very special for you!
CHEERS FOR A MERRY XMAS:
Enjoy our special drinks package - ½ bottle of Bulgarian
wine, 50 ml hard liquor and unlimited mineral water.

EARLY BOOKERS GIFT:

Book and confirm before 15 November 2017 and get
7 % discount on the package!
The Christmas package is bookable for minimum 20 guests.
Contact our Events team for additional information and to book!
Hilton Sofia 1, Bulgaria Blvd., Sofia
Tel.: 02 933 5024/25/27
E-mail: sofia.events@hilton.com
www.sofia.hilton.com
www.facebook.com/hiltonsofia

PRICE PER PERSON: BGN 77.00

ВЪЛШЕБНО
КОЛЕДНО ПАРТИ
МАГИЧЕСКО НАСТРОЕНИЕ, КОЕТО ЩЕ
ЗАПОМНИТЕ
Изберете Хилтън София, за да отпразнувате една
прекрасна Коледа с приятели и колеги – очакват ви
празнични кулинарни изненади, вълшебна атмосфера,
блестящо обслужване и топлото гостоприемство на
нашия екип!
КОЛЕДНИЯТ НИ ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:
Празнична украса
Чаша искрящо или греяно вино за „Добре дошли”
Богат коледен бюфет или четиристепенно меню –
направете своя избор
ПРАЗНИЧНИ НАПИТКИ:
½ бутилка българско вино, 50 мл. твърд алкохол и
неограничена консумация на минерална вода
РАНЕН КОЛЕДЕН ПОДАРЪК:
Резервирайте преди 15 ноември 2017 г. и ще получите
7 % отстъпка от цената на пакета.
Пакетът е за минимум 20 гости.
За резервации и информация, моля свържете се с отдел „Мероприятия“
Хилтън София, бул. България 1, София
Тел.: 02 933 5024/25/57
Имейл: sofia.events@hilton.com
www.sofia.hilton.com
www.facebook.com/hiltonsofia

ЦЕНА НА ЧОВЕК: 77.00 ЛВ.

КОЛЕДНИЯТ БРЪНЧ НА
ДЯДО КОЛЕДА

THE CHRISTMAS BRUNCH
OF SANTA
Treat yourself and your loved ones to
a fabulous Christmas brunch at Hilton
Sofia.
With a relaxed atmosphere, impressive
festive decoration and cozy ambiance
Seasons Restaurant and the Glossy
Atrium provide the ideal
backstage for you to enjoy an
unforgettable Christmas!

PRICE PER PERSON:
BGN 59.00

Seasons Restaurant
and the Glossy Atrium
25 December, 12:30–16:00

Kids entertainment –the little gourmets will be having
great fun in the kids’ corner with superb holiday
entertainment, hosted in the Wonder Group play
area. The festive activities will include
Christmas pictures coloring, creating snowflakes,
reindeers and a Christmas tree!
Our amazing buffet will spoil you like only Christmas
can - enriched by the international festive season
dishes of Executive Chef Carsten Rabe and
additionally flavored with various Christmas culinary
traditions.
Toast the Festive season with a glass of sparkling
wine and choose something additional from the
extensive beverage selection – beer, soft drinks,
and fruit juices.

Children under 10 years – complimentary | Children aged between 10–15 – at 50% discount | Free parking for all Brunch guests

25 декември, 12:30–16:00,
ресторант „Сезони”и Атриум

Подарете на вас и на близките си
един страхотен Коледен брънч
в Хилтън София. С отпускаща
атмосфера, оригинална празнична
декорация и уютна обстановка,
ресторант „Сезони“ и Атриумът
предлагат идеалните условия, за да
изживеете една истинска коледна
приказка!

Забавления за децата – празничните занимания,
които „WonderGroup” са приготвили, включват
много цветни моменти, изработване на коледни
картички, снежинки и елени, разбира се,
с помощта на джуджетата на Дядо Коледа.

ЦЕНА НА ЧОВЕК:
59.00 ЛВ.

Вдигнете празнична наздравица с чаша искрящо
вино и изберете напитка по свой вкус –
бира, безалкохолни напитки и сокове.

Нашият невероятен бюфет ще ви разглези с
международни специалитети, приготвени от
главния ни готвач Карстен Рабе и допълнително
овкусени според различните празнични традиции.

Деца под 10 години – безплатно | Деца между 10 и 15 години – с 50% отстъпка | Безплатен паркинг за
всички гости на Коледния брънч

ADVENT BRUNCH

ПРЕДКОЛЕДЕН БРЪНЧ

3, 10 and 17 December, 12:00–15:30

3, 10 и 17 декември, 12:00 – 15:30

Enjoy the lavish buffet at our Advent brunches with mouthwatering delicacies from the
kitchen and pastry shop. The “Wonder Group”
childcare center will spread cheerful mood
for the little ones with plenty of fun games
and a marvelously arranged kids buffet of
holiday goodies. The adults can enjoy a glass
of sparkling wine and then savor the delicious
Advent buffet, complete with gingerbread
delicious treats!

Насладете се на нашите предколедни
брънчове, предлагащи неустоими
изкушения от кухнята и сладкарския
ни екип. Празничните детски игри и
забавления ще бъдат поднесени от
„Wonder Group”, а нашите готвачи ще
се погрижат за неустоимите лакомства
върху детския бюфет. Родителите могат да
се наслаждават на чаша пенливо вино и
приятна атмосфера, допълнена от коледни
меденки и мирис на канела.

Price per person: BGN 49.00
Children under 10 years – complimentary
Children aged between 10–15 – at 50% discount
Free parking for all brunch guests

Цена на човек: 49.00 лв.
Деца под 10 г. – безплатно
Деца между 10 и 15 г. – с 50% отстъпка
Безплатен паркинг за всички гости на брънча

CHRISTMAS GIFTS FOR EVERY TASTE
LOOKING FOR A MAGICAL SURPRISE FOR FRIENDS OR FAMILY?
HOW ABOUT OUR GIFT VOUCHERS?
Treat your loved ones to everything from a festive overnight stay to spa treatment, Health Club
membership, laundry and dry cleaning services, dinner or the renowned Sunday Brunch at
Seasons Restaurant! Let us know what you need and we will be delighted to assist you coming up
with the most creative gifts for those you cherish!
For inquiries, please call: + 359 2 933 5012,
e-mail: iva.tsenkova@hilton.com

В СВЕТА НА ПОДАРЪЦИТЕ
ИМАТЕ НУЖДА ОТ ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕТО НА
ПРАЗНИЧНИ ПОДАРЪЦИ ЗА СЕМЕЙСТВО И ПРИЯТЕЛИ?
ИЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ ВАУЧЕРИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЕКИ ВКУС
Зарадвайте любимите си хора с всичко от нощувка до СПА терапия, карта за нашия
Спортен център, вечеря, използване на услугите ни пране и химическо чистене или неделен
брънч в ресторант „Сезони”!
За запитвания, моля позвънете на тел.: + 359 2 933 5012,
e-mail: iva.tsenkova@hilton.com

НЕКА ОТПРАЗНУВАМЕ
НОВА ГОДИНА ЗАЕДНО!

Ресторант „Сезони“
31 декември 2017 г.

В ЗВЕЗДНАТА НОЩ
Посрещнете 2018-та със
стил и празнувайте, както
никога досега!
Ще ви очароваме с
кулинарно пътешествие и
вълнуващо диджей лаундж
парти!

NEW YEAR’S EVE CELEBRATION
MEMORIES BEYOND MIDNIGHT

Seasons Restaurant
31 December 2017

Welcome the New Year in
style at Hilton Sofia. This year
we will enchant you with a
culinary journey to remember,
twinkling atmosphere and
DJ party!

20:00

Join us for an unforgettable
New Year’s Eve experience
and welcome 2018 in the
dashing surroundings of
Seasons Restaurant. Get into
the groove at our DJ party
in the Atrium serving up
everything from beloved retro
hits to modern beats!

as of 23:50

Тhe countdown begins!

00:00

Midnight toast – with a glass of sparkling wine and
the traditional Bulgarian folklore dance

as of 00:15

Join the DJ Party in the Atrium

PRICE PER PERSON:
BGN 185.00

A warm welcome with a glass of Glittering Emotions

20:00–23:00 Splendid New Year’s Eve Buffet
1/2 bottle of Bulgarian wine
50 ml hard liquor
Unlimited soft drinks and mineral water

For an exquisite countdown to 2018, head to Seasons Restaurant,
where international specialties take center stage. Enjoy a festive
buffet dinner in a sparkling ambiance with glamorous decoration
and trendy style mingled especially for you. Indulge in the
delicious culinary temptations, prepared by
Executive Chef Carsten Rabe and his team.

Присъединете се към
впечатляващата атмосфера
и сензационните кулинарни
предложения в ресторант
„Сезони” и бар „Артистс”
и танцувайте до зори - с
любими ретро хитове и
модерни песни.

ЦЕНА НА ЧОВЕК:
185.00 ЛВ.

20:00

Коктейл за добре дошли

20:00–23:00 Новогодишен бюфет
Половин бутилка българско вино
50 мл твърд алкохол
Неограничена консумация на безалкохолни
напитки и минерална вода
от 23:50

Предстартовото броене започва!

00:00

Тост в полунощ с чаша искрящо вино; 		
традиционно българско хоро

от 00:15

Диджей парти в бляскавия Атриум

Изпратете старата година в ресторант „Сезони“, където
международните кулинарни изкушения заемат централно
място! Насладете се на неустоима празнична вечеря на
бюфет, в страхотна атмосфера и с подобаваща украса.
Отдайте се на кулинарните изненади, които главеният ни
готвач Карстен Рабе и неговият екип, са подбрали.

NEW YEAR’S EVE PARTY FUN
FOR CHILDREN

PRICE PER KID:
BGN 60.00

from 3 to 12 years

Our New Year’s Eve Party fun package, created in cooperation with the “Wonder Group” team,
offers the best food, games and entertainment for the kids.
We have allocated a dedicated fun & play room, which will keep the little ones busy with art,
music and competition activities while their parents enjoy the New Year’s Eve celebration at
Seasons Restaurant or Artists Bar.
The art animations will include making paper snowmen, polar bears, snowflake crafts and drawing
winter pictures. Team races, music games and exciting contests to follow!

NEW YEAR’S DAY
BRUNCH

Relax and relish every bite from a wide range of international and local dishes, prepared with
the freshest ingredients. Enjoy precious moments with your family while our Chefs are serving
up everything that is required to have you recover after the festivities. Indulge in great variety of
culinary delights.
Don’t miss the carving station and then surrender to the tempting desserts from our
Sweet Fairy Tale buffet – cakes, puddings, creams and many more. In addition, we will be offering
to our guests the ever so popular children’s fun & play room along with “Wonder Group”
entertainment.Last but not least - unlimited consumption of draft beer, fruit juices, mineral water,
and soft drinks.
Children under 10 years – complimentary
Children aged between 10 – 15 – at 50% discount
Free parking for all Brunch guests

ДЕТСКО ПАРТИ
За деца от 3 до 12 години

НОВОГОДИШЕН
БРЪНЧ
ЦЕНА НА ДЕТЕ:
60.00 ЛВ

Нашият новогодишен парти пакет, създаден съвместно с екипа на„Wonder Group”, предлага
най-добрите храни и забавления за малчуганите. Любими костюми, празнични игри и
състезания ще очароват най-малките ни гости.
Обособили сме специална зала за игри, в която децата ще се забавляват с художествени,
музикални и състезателни активности, докато родителите им се насладят на посрещането
на Нова година в ресторант „Сезони“или бар „Артистс“.
Изработване и апликация на снежни човеци, полярни мечки, снежинки и рисуване на зимни
пейзажи са само част от развлекателните арт занимания. Подготвили сме още отборни
състезания, музикални игри и вълнуващи надпревари!

1 January 2018, 12:00–15:30

PRICE PER PERSON:
BGN 59.00

1 януари 2018, 12:00–15:30

Доведете семейството и приятелите си, за да се насладите заедно на Новогодишния брънч,
където нашите талантливи готвачи са приготвили нужното, за да възвърнете силите си
след празниците. Потопете се в невероятно разнообразие от кулинарни изкушения. Не
пропускайте карвинг масата и непременно се поглезете с
примамливите десерти от бюфета ни за ценители– торти, пудинги, палачинки и много
други. В детската стая на „WonderGroup” ще има запомнящи се забавления за най-малките
ни гости. Не на последно място – неограничена консумация на наливна бира, плодови
сокове, минерална вода и безалкохолни напитки.
Деца под 10 години – безплатно
Деца между 10 и 15 години – с 50% отстъпка
Безплатен паркинг за всички гости на брънча

ЦЕНА НА ЧОВЕК:
59.00 ЛВ.

TERMS & CONDITIONS

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

•
•

•
•

•
•
•
•

All prices include VAT.
For the Advent, Christmas and New Year
Brunches children under 10 years enjoy
complimentary access to the ‘Wonder Group’
corner.
To secure a booking for The Christmas Brunch
and New Year’s Day Brunch, full prepayment
must be received prior to both events.
To secure a booking for the New Years’ Eve
Party at Seasons Restaurant, full prepayment
must be received by 27 December 2017.
Early booker discount of 5 % will be applied
for all full prepayments until 1 December.
The ‘Price per kid’ for the New Year’s Party
fun package is applicable only for kids, who
attend the “Wonder group” entertainment
area and whose parents celebrate New Year’s
Eve in-house. No supervised sleeping facilities
are provided.

•
•

•
•

Всички цени в брошурата включват ДДС.
Празничният кът на „Wonder Group” е
безплатен за деца до 10 години, чиито
родители са гости на Предколедните
брънчове, Коледния и Новогодишния
брънч.
Резервациите за Коледния и
Новогодишния брънч стават с
предварително заплащане.
Резервациите за Новогодишните
празненства в хотела трябва да бъдат
потвърдени с пълен депозит до 27
декември 2017.
При пълно заплащане на резервациите до 1
декември 2017, се начислява 5% отстъпка.
„Цената на дете” е валидна само за деца,
които посещават празничния кът на„Wonder Group” и чиито родители празнуват
Нова Година в хотела. Не е предвидена
нощувка за децата

FOR RESERVATIONS
HILTON SOFIA | 1, Bulgaria Blvd.| 1421 Sofia
T.: + 359 2 933 5060
E.: adrian.toloev@hilton.com
facebook.com/hiltonsofia
sofia.hilton.com

