
 

ХОТЕЛ СОФИЯ ПЛАЗА 
 

Бизнес хотел София Плаза*** е открит през 2007. 

Хотелът е с отлично местоположение на бул. "Христо Ботев", един 

от главните ключови булеварди в столицата и е в непосредствена 

близост до централна ЖП гара и Централна автогара, 

обслужващи местни и международни разписания. На прага на 

хотела е разположена метростанция, автобусни и трамвайни 

спирки, които за минимално време директно ще Ви отведат до 

всяка част на София, финансовия и бизнес район, 

правителствени институции, до търговската зона и 

туристическите забележителности. 
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местоположение 

 

Бизнес център 

 

Ресторант & Лоби 
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ХОТЕЛ СОФИЯ ПЛАЗА 

бул. „Христо Ботев“ 154 

+359 878 560 900 

www.hotelsofiaplaza.com 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 
      

Уют в 
центъра на 

София! 
 

   

ХОТЕЛ СОФИЯ ПЛАЗА  СЪОРЪЖЕНИЯ 

София Плаза Хотел предлага 
фантастична локация и 
комфортно настаняване за 
бизнес и отдих на конкурентни 
цени. Ние предлагаме продукт 
без излишен лукс и на разумна 
цена, но не за сметка на 
качеството.  
 
Фокусираме се върху това, 
което наистина има значение – 
комфортна, просторна и чиста 
стая. През повечето време това, 
което всъщност Ви е 
необходимо, е горещ душ, 
хубава почивка и любезно 
обслужване.  
Ето защо нашият не-
екстравагантен хотел предлага 
стаи на добри цени чрез 
елиминирането на скъпи 
екстри, които не са Ви 
необходими и не би трябвало 
да заплащате.  
 
ПРИ ЗАЯВКА ОСИГУРЯВАМЕ 
ТРАНСФЕРИ ОТ И ДО 
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ, КАКТО И 

ОБИКОЛКИ НА 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ. 

Стаите на хотела са уютни и 
просторни, средно по 20 
квадратни метра, включително 
баня с WC. Всички стаи са в 
изправно състояние и 
инсталациите са добре 
поддържани. 
   
Типове стаи 
Единична (спалня за 
самостоятелно ползване) 
Двойна (спалня или две 
единични легла) 
Тройна (спалня + 1 единично 
легло) 
 
Стаите са оборудвани с 
индивидуални климатична и 
отоплителна системи, мини 
бар, директен телефон кабелна 
телевизия, електронно 
заключване на вратите, 
безжичен интернет, баня с вана 
или душ, огледало, сешоар и 
телефон.  

 

 

4 Конферентни зали 
снабдени с WiFi и техническо 
оборудване – микрофини, 
клипборд, флипчарт, 
мултимедия 

   

 

Уютен ресторант с лятна 
градина 

Подходящ за официални вечери 
и събития 
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 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лоби бар (10:00am – 
10:00pm) на лоби бара се 
предлагат алкохолни и 
безалкохолни напитки и 
леки закуски. 
 
Закуска в Ресторанта 
(07:00аm – 10:00аm) – 
нашата богата закуска се 
състои от прясно 
приготвени яйца, бекон 
или кренвирши, един вид 
студен колбас, местно 
сирене, домати, бял или 
пълнозърнест хляб, два 
вида тестени изделия, 
мюсли и корн флейкс, 
плодов сок, мляко, 
натурално или плодово 
кисело мляко и топло 
кафе. 
 
Вечеря в Ресторанта 
(06:00pm – 10:00pm) – 
менюто е здравословно, 
балансирано, според вкуса 
на всеки гост. Предлагаме 
прекрасна комбинация от 
интернационални и 
традиционни български 
специалитети. Добавихме 
също сандвич меню и 
различни видове паста, за 
да откликнем на всички 
Ваши желания. 

 

 

 

 

 

 

 
ДРУГИ УСЛУГИ / 
СЪОРЪЖЕНИЯ 

 

Лоби бар 
 

 

Апартамент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рум сървиз 
 

 

 


