
Конферентен център
Conference facilities



Конферентна зала “Босфор Гранд”
Зала “Босфор Гранд“ се намира в конферентен център “Регнум“ 
и се отличава с максимален капацитет от 400 места в театрален 
стил, уникален за региона. Залата е брилянтно място за коктейли, 
конференции, корпоративни събития, гала вечери, тийм билдинг 
и спортни програми.

Размери:
Квадратура: 315 м2

Височина: 3 м

Капацитет:  
◊ Театър: 400 места
◊ Класна стая: 180 места
◊ П-образно: 80 места
◊ Квадрат: 100 места
◊ Коктейл: 250 госта
◊ Банкет: 220 места

Удобства:
◊ Климатизация
◊ Wi-Fi
◊ Пълно техническо оборудване 

и озвучаване

Зали Босфор I и Босфор II се разделят с шумоизолираща преграда 
и разполагат с пълно техническо оборудване, отделно озвучаване 
и климатизация; Залите могат да се ползват паралелно и 
независимо една от друга, а подвижната преграда прави залата 
мултифункционално пространство, което се трансформира 
според нуждите на гостите.

Капацитет: 
◊ Театър: 150 места
◊ П-образно: 40 места
◊ Класна стая: 80 места
◊ Квадрат: 60 места
◊ Коктейл: 100 госта

Конферентен център “Регнум“ разполага с фоайе, което може да 
бъде използвано като зала с капацитет от 50 места в театрален 
стил. Всички помещения в конферентен център Регнум са с дневна 
светлина и без колони в средата.

Conference room “Bosphorus Grand”
Banquet room “Bosphorus Grand” is located at the conference centre 
“Regnum” and features a unique space for 400 guests in theatre style. 
Bosphorus Grand is a brilliant place for Gala dinners, corporate events, 
cocktails, conferences, team building and different activity programs.

Dimensions:
Size: 315 m2

Height: 3 m

Capacity:  
◊ Theatre: 400 seats
◊ Classroom: 180 seats
◊ U-shape: 80 seats
◊ Hollow square: 100 seats
◊ Cocktail: 250 guests
◊ Banquet: 220 seats

Features:
◊ Air conditioning
◊ Wi-Fi
◊ Full technical equipment

Meeting rooms Bosphorus I and Bosphorus II are divided by a soundproof 
partition wall and both rooms feature a full technical equipment, a 
separate sound system and air conditioning. 
Bosphorus I and II could be used individually both at the same time. The 
rolling partition wall turns the room into a multifunctional space suitable 
for all needs of the event.

Capacity:  
◊ Theatre: 150 seats
◊ U-shape: 40 seats
◊ Classroom: 80 seats
◊ Hollow square: 60 seats
◊ Cocktail: 100 guests

Conference centre “Regnum” features as well a Lobby area, which could 
be used as a meeting room with a capacity of 50 seats in theatre style. All 
areas at the conference centre are open spaces with daylight and with no 
pillars or obstructions in the middle.

Features:
◊ Air conditioning
◊ Wi-Fi
◊ Full technical equipment

Удобства:
◊ Климатизация
◊ Wi-Fi
◊ Пълно техническо оборудване 

и озвучаване



Конферентна зала “Дарданели“
Зала Дарданели е разположена в А блок на 
хотела на партерен етаж с дневна светлина 
и панорамна гледка към Пирин планина. 
Залата е с големина 162.50 м2. 

Подът на залата е паркет, а като допълнение 
наличността на огледала на 2 от стените 
позволява организиране на танцови 
мероприятия и спортни сесии.

Максимален капацитет:
◊ Театър: 100 места
◊ П-образно: 20 места
◊ Квадрат: 20 места
◊ Класна стая: 60 места
◊ Коктейл: 80 госта

Удобства:
◊ Wi-Fi
◊ Пълно техническо оборудванe

Конферентна зала “Кария“
Зала “Кария“ е разположена на партерен 
етаж в блок Е на хотела с дневна светлина и 
панорамна гледка към гр. Банско. 
Залата е с големина 130 м2.

Размери: 12 м х 6.20 м и 2.6 м височина

Максимален капацитет:
◊ Театър: 80 места
◊ П-образно: 25 места
◊ Квадрат: 20 места
◊ Класна стая: 40 места
◊ Коктейл: 80 госта

Удобства:
◊ Wi-Fi
◊ Пълно техническо оборудванe

Meeting room “Carya”
Meeting room “Carya” is located on the Ground 
floor in block E of the hotel and features 
daylight and a panoramic view to the town of 
Bansko. 
The size of the room is 130 m2.

Dimensions: 12 m х 6.20 m x 2.6 m

Capacity:
◊ Theatre: 80 seats
◊ U-shape: 25 seats
◊ Hollow square: 20 seats
◊ Classroom: 40 seats
◊ Cocktail: 80 guests

Features:
◊ Wi-Fi
◊ Full technical equipment

Meeting room “Dardanelles”
Meeting room “Dardanelles” is located on 
the Ground floor in block A of the hotel and 
features daylight and a panoramic view to Pirin 
Mountain. The size of the room is 162.05 m2. 

The hardwood floor and the mirrors on two of 
the walls make the meeting room a great place 
for dance and sport events and sessions.

Capacity:
◊ Theatre: 100 seats
◊ U-shape: 20 seats
◊ Hollow square: 20 seats
◊ Classroom: 60 seats
◊ Cocktail: 80 guests

Features:
◊ Wi-Fi
◊ Full technical equipment



Кoнферентна зала “Регнум“ с видео стена
Зала “Регнум“ е разположена на партерен етаж в блок Е на хотела 
в непосредствена близост до зала “Кария“. Залата е чудесно място 
за ВИП срещи или екзекютив борд събития. Разполага с дневна 
светлина и пълно техническо оборудване и озвучаване. 

Капацитет:  
◊ Театър: 40 места
◊ П-образно: 20 места
◊ Бордрум: 20 места

  Техническо Оборудване
  Конферентен център Регнум разполага с пълно техническо    
  оборудване за удобството на своите гости:

◊ Озвучителни системи  и
микрофони – 3 безжични и 
4 стационарни микрофони

◊ 3 Мултимедии

◊ 4 Екрана
◊ 3 Флипчарта
◊ Климатик
◊ Wi-Fi интернет

Meeting room “Regnum” with video wall
Meeting room “Regnum” is located on the Ground floor in block E of the 
hotel right beside to meeting room “Carya”. Featuring daylight and full 
technical equipment and sound system the room is a perfect place for 
VIP meetings or Executive board events.

Capacity:  
◊ Theatre: 40 seats
◊ U-shape: 20 seats
◊ Boardroom: 20 seats

Technical equipment
Conference centre Regnum provides a full technical equipment 
for the convenience of the guests:

◊ Sound systems and microphones -
    3 wireless and 4 table 

microphones
◊ 3 Multimedia

◊ 4 Screens
◊ 3 Flipcharts
◊ Air conditioning
◊ Wi-Fi internet

Кетъринг и Кафе паузи
Конферетна база Регнум разполага с подходящи пространства за 
кафе паузи или друг вид кетъринг в близост до конферентните зали и 
с достъп до външни части, според изискванията на гостите:

◊ Минерална вода
◊ Кафе и асортимент чай
◊ Дребни сладки и соленки
◊ Хапки и мини сандвичи
◊ Сезонни плодове
◊ Плодов сок или фреш
◊ Кафе еспресо

Catering & Coffee breaks
Conference centre Regnum provides suitable space for coffee breaks or 
other type of catering near the meeting rooms with access to outdoor 
areas and according to the guest’s preferences.

◊ Mineral water
◊ Coffee and assortment of teas
◊ Biscuits and salties
◊ Finger food, canapees and mini sandwiches
◊ Seasonal fruits
◊ Fruit juice or fresh
◊ Espresso 



 Зала
 Venue

Площ
Size

Височина 
Height

Театър
Theatre

Класна стая
Classroom

Бордрум
Boardroom

П-образно
U-shape

Банкет
Banquet

Коктейл
Cocktail

 Босфор Гранд
 Bosphorus Grand 315 м2 3 м 400 180 120 220 250

   Босфор I
   Bosphorus I 156.25 м2 3 м 150 80 40 40 80 100

   Босфор II
   Bosphorus II 156.25 м2 3 м 150 80 40 40 80 100

 Дарданели
 Dardanelles 162.5 м2 2.6 м 80 30 20 20 60 80

 Кария
 Carya 130 м2 2.6 м 80 30 20 20 80

 Регнум
 Regnum 60 м2 2.6 м 40 16 20 20

Конферентна база 
Conference facilities

Банкетни събития, Гала Вечери, Коктейли, 
Сватбени тържества
Банкетна зала “Босфор“ е брилянтно място за провеждане на Вашето 
планирано събитие, конференция, корпоративно мероприятие или 
Гала вечеря. Залата е подходяща за 220 госта и разполага с всички 
удобства, климатизация, дневна светлина, техническо оборудване 
и уникална гледка към величествената Пирин планина.

А за Вашия специален ден, Сватбеното Ви тържество, зала Босфор 
е приказно място, което ще запази спомените Ви завинаги! 
Невероятната гледка към Пирин и зелената природа наоколо са 
прекрасно кътче за Вашата Сватбена церемония и за фотографии, 
които ще уловят мига за поколения напред! 

Banquet events, Gala Dinners, Cocktails, 
Weddings
Banquet Hall “Bosphorus” is a brilliant place for Corporate events, 
conferences, Gala dinners, team buildings, sport or dance sessions. 
The banquet hall is suitable for 220 guests and features all necessary 
amenities, air conditioning, daylight, technical equipment and a unique 
view to the magnificent Pirin mountains.

For your Special Wedding day, Bosphorus Hall is an enchanting place to 
keep your memories forever! The amazing views to Pirin mountain and 
the beautiful landscapes and natural sceneries near the ballroom turn 
the area into a fabulous place for your Wedding ceremony and great 
photo sessions for life!



Конферентни зали “Кария” и “Регнум”
__________________________________________________

Conference halls “Carya” and “Regnum”

Конферентна зала “Дарданели”
_________________________________________

Conference hall “Dardanelles”

Конферентна зала “Босфор Гранд”
____________________________________________

Conference hall “Bosphorus Grand”

Театър / Theater Класна стая / Classroom Коктейл / Cocktail



Bansko 2770, Asanitsa area ◊ Bulgaria
Reception: +359 749  84 000  |  Reservations: +359 749  83 024

regnum@regnum.bg 
www.regnum.bg   |  www.regnumhomes.com


