
КАЖЕТЕ
МЕЧТАНОТО "ДА"

СРЕД КРАСИВИ ГЛЕДКИ
И  УЮТНА АТМОСФЕРА

Усетете магията на любовта
в прегръдката

на Рила и Пирин



Разположен на изключително удобно място, заобиколен от
величествени планини, СПА Ризорт „Св. Иван Рилски” е отличен 
избор за организиране на лични събития и сватбени тържества.

Искате изнесен ритуал сред зеленина или официална гала вечеря
в изискана бална зала – запазете Вашата специална дата при нас!

Доверете ни се за най-важния ден,
ние ще осъществим Вашите желания!



МЕНЮ



МЕНЮ БАЛКАНИ  
ЦЕНА: 55.00лв. НА ЧОВЕК

САЛАТА
Традиционна гръцка салата

ПРЕДЯСТИЕ
Канелони от патладжан, гриловани
тиквички, мус от сирена, овкусени

със зехтин, риган и чесън

ОСНОВНО ЯСТИЕ
Пилешко филе с рагу от горски гъби,

поднесено с билков ориз
с масло

СЛЕДЯСТИЕ
Плато селекция колбаси и сирена

Хлебчета

МЕНЮ
СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ  

ЦЕНА: 65.00лв. НА ЧОВЕК

САЛАТА
Салата Капрезе

ПРЕДЯСТИЕ
Роза от пушена Норвежка сьомга,
перли от билково масло, брускети

ОСНОВНО ЯСТИЕ
Шпикован свински врат с билки

и кореноплодни, поднесен с печен сос
и гарнитура задушени картофи

СЛЕДЯСТИЕ
Плато селекция колбаси и сирена

Хлебчета

*Възможност и за вегетарианско меню *Възможност и за вегетарианско меню



ДЕТСКО МЕНЮ  
ЦЕНА: 20.00лв. НА ЧОВЕК

САЛАТА
Редена салата  -

домати, краставици, сирене

ОСНОВНО ЯСТИЕ
Пилешки филенца с корнфлейкс

и пържени картофи

Важи за деца от 4 до 12г.

МЕНЮ МОДЕРА  
ЦЕНА: 75.00лв. НА ЧОВЕК

САЛАТА
Салата Tриколоре – розов домат, грилован 

патладжан, сирене, поднесени с медено-
горчичен дресинг и магданозено песто

ПРЕДЯСТИЕ
Хрупкави скариди в тесто, поднсени

със сладко-лют сос и микс свежи салати

ОСНОВНО ЯСТИЕ
Стек от сьомга с горчичен сос, поднесен върху 

зеленчуков рататуй и картофен гретин
или

Стек от печен телешки врат, поднесен върху 
зеленчуков рататуй и картофен гретин

СЛЕДЯСТИЕ
Плато селекция колбаси и сирена

Хлебчета

*Възможност и за вегетарианско меню



НАПИТКИ



НАПИТКИ

ПАКЕТ 1
Цена: 12.00лв. на човек

Неограничено количество
минерална вода, газирани напитки,

2 вида сок по избор

ПАКЕТ 2
Цена: 15.00лв. на човек

Неограничено количество
минерална вода, газирани напитки,

2 вида сок по избор,
кафе, капучино

ПАКЕТ 3
Цена: 20.00лв. на човек

Неограничено количество
минерална вода, газирани напитки,
2 вида сок по избор, кафе, капучино,

бира, бяло и червено вино

ШАМПАНСКО
И ПЕНЛИВИ ВИНА*

ЛОГОДАЖ САТЕН БРУТ РЕЗЕРВА 
BG 0,750 л/42лв

ЛОГОДАЖ САТЕН РОЗЕ БРУТ
BG 0,750 л/35лв

ВАЛДО ПРОСЕКО РОЗЕ
IT 0.750 л/40лв

*ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНА
ПОРЪЧКА НА АЛКОХОЛ

НА БУТИЛКИ ОТ ЗАВЕДЕНИЕТО 
ПОЛУЧАВАТЕ 20% ОТСТЪПКА

ОТ ЦЕНАТА ПО МЕНЮ
НА ИЗБРАНИЯ АРТИКУЛ.



БЕЛИ ВИНА

БЕТЪР ХАЛФ СОВИНЬОН БЛАН  
BG 0.750 л/45лв 

МИДАЛИДАРЕ ПИНО ГРИ 
BG 0.750 л/35лв

МИДАЛИДАРЕ СОВИНЬОН БЛАН  
BG 0.750 л/35лв 

ЛОГОДАЖ СОВИНЬОН
БЛАН НОБИЛЕ  
BG 0.750 л/28лв

МАРЛБОРО СОВИНЬОН
БЛАН БАБИЧ  
NZ 0.750 л/45лв

МАРЛБОРО СОВИНЬОН
БЛАН БАБИЧ  
NZ 0.375 л/24лв

*Цени без отстъпка

РОЗЕ

БЕТЪР ХАЛФ СИРА И НЕБИОЛО 
BG 0.750 л/45лв

ЛОГОДАЖ РОЗЕ НОБИЛЕ
BG 0.750 л/28лв

М ДЕ МИНЮТИ РОЗЕ
FR 0.750 л/60лв

ШАТО Д’ЕСКЛАН
УИСПЪРИНГ ЕЙНДЖЪЛ

BG 0.375 л/28лв

*Цени без отстъпка



ЧЕРВЕНИ ВИНА

БЕСА ВАЛЕЙ ЕНИРА МЕРЛО  
BG 0.750 л/35лв 

БЕТЪР ХАЛФ СИРА И МЕРЛО 
BG 0.750 л/45лв

МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ
СИРА ЕЙНДЖЪЛ'С ШЕЪР  

BG 0.750 л/35лв 

ЛОГОДАЖ МЕЛНИК 55  
BG 0.750 л/28лв

МИДАЛИДАРЕ СИРА
ЕЙНДЖЪЛ'С ШЕЪР  

BG 0.375 л/13лв

*Цени без отстъпка

УИСКИ

ДЖОНИ УОКЪР РЕД ЛЕЙБЪЛ 
1л/ 112лв

ДЖОНИ УОКЪР БЛЕК ЛЕЙБЪЛ 12г.
1л/192лв

БУШМИЛС
1л/ 112лв

БЛЕК БУШ
1л/ 144лв

ДЖАК ДАНИЕЛС 12г.
1л/ 160лв

СИНГЪЛТЪН 12г.
0,7л/156лв

ВОДКА

ВОДКА СМИРНОВ ЧЕРВЕН 21г. 
1л/ 112лв

ВОДКА КЕТЪЛ УАН
0.7л/112лв

*Цени без отстъпка



ДЖИН

ДЖИН ГОРДЪНС  
1л/ 112лв 

ДЖИН БОМБАЙ САПФИР 
1л/ 144лв

РАКИЯ

ГРОЗДОВА РАКИЯ ПИРИНСКА  
0,7л/ 40лв 

БУРГАС 63 
0.5л/ 48лв

ТРОЯНСКА СЛИВОВА 
0.7л/ 50лв

ТАКСА ЗА ВНЕСЕН
АЛКОХОЛ

ВИНО: 
8 лв. на бутилка 

УИСКИ, ВОДКА, РАКИЯ,
ДЖИН, РОМ, УЗО: 

10 лв. на бутилка

Приема се само внасянето на високо-
алкохолни спиртни напитки

и вино с бандерол.
Внасянето на алкохол се позволява

само за сватбената вечеря.

Не се разрешава внасяне
на безалкохолни напитки, бира,

енергийни напитки и храни.

Изключение се прави за сватбената 
торта, за която задължително

се изисква сертификат за произход.

*Цени без отстъпка



ПОДРЕДБА:
- коктейлни маси за welcome drink; 

- столове и маса за провеждане на ритуал;
- обслужване сервиз.

ЦЕНА 400лв./1 ЧАС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАПИТКИ ЗА 
WELCOME DRINK:

Чаша шампанско  и  минерална вода
Цена: 3,00лв. на човек

Чаша просеко и минерална вода 
Цена: 3,50лв. на човек

ИЗНЕСЕН РИТУАЛ НА ТЕРАСАТА
НА РЕСТОРАНТ „CHEF’S KITCHEN”



МЕНЮ ЗА ПОСРЕЩАНЕ

 ЦЕНА 2,50лв./БРОЙ

Брускета капрезе
франзела, домат, моцарела, песто

Тарталета с мус от сирена
тарталета, синьо сирене, топено сирене,

крема сирене

Хапки с мус от пушена сьомга
франзела, пушена сьомга, сметана, мащерка

Тарталета с гъбено рагу
тарталета, гъби печурки, лук, чесън, сметана

Брускета с домати конкасе, риба тон и песто
франзела, домати, риба тон, песто

Хапки със сирене бри и грозде
франзела, майонеза, сирене Бри, грозде

Хапки с Рокфорд и грозде
франзела, синьо сирене, грозде, майонеза

Хапки с прошуто и пъпеш



ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ

БАЛНА ЗАЛА "ПИРИН"
е прекрасното място

за Вашата мечтана сватба.

Озарена от дневна светлина
и с красив интериор, залата

разполага със 120 седящи места 
за официална вечеря, място

за дансинг и екран за прожекция
на снимки и видео.



ОРГАНИЗАЦИЯ



ЗАПАЗВАНЕ НА ДАТА
Запазването на датата за сватбеното

Ви тържество се потвърждава след
получаване на аванс в размер

на 1000.00лв.  Плащането може
да бъде в брой, с банков превод
или с дебитна/кредитна карта.

ТАКСА „OVERTIME“
Обявените предложения са

за тържества с продължителност
до 5 часа и в часовия диапазон 12:00–24:00ч.
За всеки започнал следващ час след петия 
се заплаща допълнителна такса в размер 

на 200 лв./час.

ФОЙЕРВЕРКИ
Допуска се организирането на заря

и фойерверки единствено след получаване 
на разрешение от служба

Пожарна безопасност гр. Банско.

МУЗИКАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ
Ди Джей (от хотела)

Цена за 6 часа – 500лв.,
за всеки следващ час: 150лв.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
СПА Ризорт „Св. Иван Рилски“ предлага

префенциални цени за настаняване
на Вас и Вашите гости по време

на специалния Ви празник. 

НОЩУВКА ЗА МЛАДОЖЕНЦИ
СПА Ризорт „Св. Иван Рилски“ предоставя 
като комплимент нощувката в първата 

брачна нощ на младоженците.

КОМПЛИМЕНТ ОТ ХОТЕЛА
За ритуала по посрещане, с удоволствие 

Ви подаряваме традиционна българска
погача и шампанско.



ДЕГУСТАЦИЯ
Дегустация на сватбено меню
се организира след капариране

на сватбеното тържество, 
с предварителна резервация
и уточнено меню. Сервира се

една салата, едно топло
и едно студено предястие

и едно основно ястие.*

Дегустацията на допълнителни
предложения за меню се заплаща
в размер на 50% от цената му.



ОБЩИ УСЛОВИЯ

Изпратената оферта е валидна
за минимален брой 50 гости.

При по-малък брой гости може да
има промени в условията. 

Валидността на изпратена оферта
е 10 дни. След изтичането на този период 

е необходимо да се свържете с лицето
за контакт, за да препотвърдите

възможността за провеждане
на сватбеното тържество
на избраната от Вас дата.

При потвърждаване на дата за сватба
е необходимо да изпратите и заявка

за брой стаи, за да бъде направена
предварителна резервация. 

Конкретните параметри по сватбеното 
тържество трябва да бъдат финализирани 

до 10 дни преди датата на събитието.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Финалното плащане на заявените услуги
се извършва в срок до 10 работни дни 

преди датата на провеждане
на събитието. Допълнителна консумация 

се заплаща не по-късно от деня,
последващ деня на сватбеното

тържество.

Промяна по броя заявени куверти може
да се прави до 5 дни преди събитието, 

като се допуска само увеличаване
на бройката.

Поради сезонната заетост, сватбени
тържества в СПА Резорт "Св.Иван Рилски" 
се провеждат в месеците март, април, май, 

юни, септември, октомври и ноември.



ЗА ЛЮБОВТА И МЕЧТИТЕ 
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА

reservations@saintivanrilski.com
+359 885 60 00 06
saintivanrilski.com

Ул. Шинова ела, Банско 2770, България


