
Парк-хотел МОСКВА

Вашият партньор за организиране 
на успешни настанявания и събития!

 Мобилен: +359 885142901
 Телефон: +359 2 971 1024
    +359 2 963 0321
  Факс: +359 2 963 0241

E-mail: marketing@parkhotelmoskva.net
Уебсайт: www.parkhotelmoskva.net



ОБНОВЕНИЯТ
ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА

е идеален за посрещане на
МАЩАБНИ СПОРТНИ, КУЛТУРНИ, 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ И  БИЗНЕС СЪБИТИЯ

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ

за организацията на Вашия приятен 
престой и успешни събития

Ние Ви гарантираме:

• Висококачествено обслужване и ниски цени

• Професионализъм и гъвкавост

• Едно приятно изживяване, изцяло съобразено с 

Вашите желания и възможности

В нашия хотел традицията и гостоприемството са примесени
с постоянен стремеж за иновации и развитие.



Стаи & апартаменти

Стандартни Стаи

Нашите уютни, стандартни стаи за гости 
предлагат спалня или 2 отделни легла и 
са предвидени за единично или двойно 
настаняване. Тези стаи са с изглед към 
центъра на София или планина Витоша.

джуниър Суит

Просторни и уютни 
стаи, с холна част и 
спален кът с 2 отделни 
легла. Джуниър Суит 
предоставят възможност 
за настаняване до 3-ма 
гости в стилна и елегантна 
атмосфера, съпроводена  
от панорамна гледка 
към Витоша и Борисова 
градина.



Стаи & апартаменти

панорама Суит

Декорът на съвременния 
Панорама Суит съчетава модерен 
дизайн и изчистени линии, които 
създават топъл, домашен уют. Той 
разполага с отделни спалня и хол 
и е удобен както за работна сесия, 
така и за почивка с любимите Ви 
хора. 

Спалня с king-size или 2 отделни 
легла
Елегантно обзаведен хол
Баня с вана или душ кабина 



Гранд панорама Суит

Декорирани и обзаведени в уникален стил, оригинално съчетание на модерност 
и класика, нашите апартаменти Гранд Панорама Суит са просторни и 
същевременно уютни, което ги прави идеални за семейства или гости, които 
отсядат при нас за по-дълъг период от време. 

Апартамента разполага с 2 спални с големи легла и 2 бани - едната с вана, 
другата с душ. Холът е с обособено място за работа и за почивка, с неповторим 
панорамен изглед от три страни - към красивата Борисова градина, центъра на 
града и Витоша.



Конферентни зали

зала “европа”

Conference Hall 2Conference Hall 3

зала “Киев” зала “КонферанС 5”

зала “КонферанС 3”зала “КонферанС 2”



Конферентни зали

Представяме Ви 7 конферентни зали с капацитет между 20 и 600 седящи места. 
Изберете желаната от Вас зала, с помощта на тази таблица:

На Ваше разположение са техническо оборудване, професионална поддръжка и 
бизнес-център, оборудван и подходящ, както за Вашето работно място по време 
на мероприятието, така и за регистриране на Вашите участници. 

Просторното фоайе пред залите е идеално за поставяне на рекламни материали, 
оформяне на изложбени площи и щандове.

Конгресното кафе „Бар-зали“ е подходящо място за Вашата кафе-пауза или 
делова среща.

Конферентни 
Зали

Кино Класна
стая

Каре П -
образно

Размер
Площ

Естествена
светлина

Зала „Европа“ 350 150 60-80 50 – 70 23.60м/15м = 

354.00 м²
Да

Зала „Европа“
+ Конферанс 1

600 220 100 90 30.75м/15м = 

461.25 м²
Да

Зала „Киев“ 180 120 45 - 65 42 - 60 18.70м/9.80м = 

190.00 м²
Не

Конферанс 1 80 50 42 36 15м /7.15м = 

107.25 м²
Да

Конферанс 2 30 20 16 12 5.75м/5.20м = 

29.90 м²
Да

Конферанс 3 40 22 18 15 8.70м/5.20м= 

45.24 м²
Да

Конферанс 4 30 15 12 9 5.75м/5.20м= 

29.90 м²
Да

Конферанс 5 80 50 42 36 15м/7.60м= 

114.00 м²
Да



реСторанти

реСторант “панорама”

реСторант “моСКва”



Парк-хотел „Москва“ предлага 2 забележителни ресторанта, цветна лятна 
градина (100 места), уютна зимна градина (80 места) и лоби-бар. В зависимост 
от естеството на Вашия повод, Ви представяме огромно разнообразие от 
възможности и за двата ресторанта.

Ако желаете да се насладите на невероятна панорамна гледка над цяла София 
от 19-тия етаж, заповядайте в ресторант „Панорама“(120 места). 

Ресторант “Москва“ (450 места) ще Ви впечатли със своя простор, стилно 
осветление и красива гледка към лятната градина и парка на Борисова градина.

реСторанти & Градини





ние Сме туК за ваС!



КонтаКти
ПАРК-ХОТЕЛ МОСКВА

ул. Незабравка 25 
София 1113, България      

реЦепЦиЯ марКетинГ
тел:    +359 2 971 10 24 
факс:        +359 2 971 43 70
мобилен:  +359 885 142 901
mail: reception@parkhotelmoskva.net

тел:   +359 2 963 03 21
факс:        +359 2 963 02 41
мобилен:  +359 884 997 109 
mail: marketing@parkhotelmoskva.net

www.parkhotelmoskva.net
GPS: N 42.6741459 E 23.3484383 


