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Поздравления за Вашият годеж и Ви благодарим, че обмисляте 
Сейнт Джордж Палас Апартхотел 4*, Банско  за Вашата предстояща 

сватба. 

Ние разбираме, че организирането на Вашия сватбен ден може 
да бъде трудна задача, поради което нашият специализиран екип 
за събития ще бъде на разположение от самото начало, за да Ви 

съдейства и съветва на всяка стъпка от пътя. 

Ние ще Ви помогнем да създадете идеалният ден, който да отговаря 
на Вашите изисквания. 

Вашият сватбен ден трябва да бъде уникален за Вас и Вашите 
гости, така че, моля, не се колебайте да се свържете с нас за среща и 

обсъждане на Вашите представи по-подробно. 

Очакваме с нетърпение скоро да Ви посрещнем в Сейнт Джордж 
Палас 4*, Банско!





“Запомни тази вечер, защото 
тя е началото на ... завинаги!”

Данте Алигиери





Наша отговорност е да гарантираме, че Ви предоставяме 
всичко, от което може да се нуждаете за Вашият специален ден. 

Ето защо нашият сватбен пакет идва с тези безплатни услуги 
като малка благодарност от нас:

•  Консултация и оглед на възможностите в хотела 
• Дегустация на сватбено меню за младоженците

• Настаняване на младоженците в сватбеният ден - 
комплимент от хотелът 

• Преференциална цена за настаняване на гостите
• Организация по резервации и транспорт за гостите 

• Ползване на релакс център - басейн, джакузи, сауна, парна 
баня, фитнес 

• Бутилка шампанско в стая за младоженци 
• Специално предложение за “Първа годишнина”

 
Всичко опира до правилните партньори - с радост ще споделим 
опитът и контактите си с Вас за избор на декоратор, фотограф, 

DJ, водещ, сладкар и др.



Да Ви съберем преди важният ден...

Вечерта преди сватбеният Ви ден, е 
моментът да се отпуснете и прекарате време 

със семейството и приятелите.

Утрешният ден Ви очакат емоции, за които 
всички ще си спомнят цял един живот.

Ще организираме за Вас и команията Ви, 
спокойна вечеря в градината на ресторантът 

с вкусно барбекю и леки напитки:

Салати и предястия
домати, краставици, зеленолистни салати с 
дресинг, печена чушка, маслини, тиквички с 

млечен сос, селекция колбаси и сирена
Основни ястия и гарнитури

свински врат, пилешко филе, свински ребра 
- на барбекю

печени картофи с масло и свежи подправки, 
гриловани зеленчуци (морков, тиквичка, 

гъби)
Десерти

Сезонни плодове, шоколадови трюфели, 
брауни

Цена на човек: 39 лв*

* предложението е валидно при минимум 20 
човека; при по-малък брой гости менюто се 

изготвя допълнително



Церемонията ще бъде вълшебна - вътрешна 
градина или зелена площ непосредствено 
пред хотелът, са на Ваше разположение да 

създадете отправната точка за Вашето ново 
начало. 

Приемането на поздравления и подаръци, 
винаги е забавно с чаша шампанско и лек 

коктейл.

Варианти коктейлно меню - приложено към 
офертата.

Време е да представите Вашето семейство.

Ресторантът - две зали и приобщаваща се 
вътрешна  градина

Основна зала с капацитет 80 места
Допълнителна зала с капацитет 70 места





Меню
Салата

Белени домати с мус от пикантно сирене, 
гриловани тиквички, маслиново 

тепенаде 
върху канапе от лоло росо и магданозено 

песто

Предястие
Домашен пилешки пастет, 

терин от сирене с печени чушки, 
малиджано

и многозърнести крустини

Основно ястие 
Бавно готвено свинско филе

 с коричка от билкови трохи, гарнирано с 
картофено пюре и рукола, 

сладко от домати и Грейви сос

Хляб
Домашно приготвена фокача с 

маслини и пресни билки

Напитки
 Газирана напитка,  Минерална вода.

48.00 лв. на човек

Салата
Розови домати с печени зеленчуци, свежо 

краве сирене и магданозено песто,микс 
от свежи листа и пармезанов чипс. 

Маслинова паста,  мус от пикантно овче 
сирене и малиджано.

Предястие
Домашни банички с козе сирене, 

спаначени палачинки с рикота и сушени 
домати,панирани кашкавалчета,прошуто 

котто, мортадела със зелен маринован 
пипер.

Основно ястие 
Фаршировано пилешко филес крема 
сирене исвинска руладина с рукола, 

гарнирани сглазирани моркови 
с джинджифил,пюре от грах, картофен 

огретен и пармезанов мус.

 Хляб
 Домашно приготвена фокача с 

маслини и пресни билки

Напитки
Газирана напитка. Минерална вода.

60.00 лв. на човек

Възможност за внасяне на алкохол; заплаща се такса обслужване - 10лв на човек.
Възможност за доставка на сватбена торта - сервиз включен в цената на менюто.
За ползване на ресторантът след 00:00ч се заплаща overtime - 150лв за 1 час; допустимо 
ползване на ресторантът - до 02:00ч.



Настанете гостите си комфортно

Сейнт Джордж Палас 4* Апартхотел, разполага 
със 150 напълно обзаведени, самостоятелни 

апартамента.
Гостите на хотела имат неограничен достъп 

до релакс център - вътрешен басейн, джакузи, 
финландска сауна, парна баня, фитнес; 

паркинг, интернет, туристически данък, ДДС.

Цени от 40 лв на човек на ден (настаняване).

Ранно настаняване и късно освобождаване са 
възможни при наличност и предварителна 

заявка.
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Ще направим всяко събитие специално!




