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четвъртък, 05 Май 2011 г.     
 
Г-н Николай Желязков 
Българо-швейцарска търговска камара 
София  
 
 
Уважаеми Г-н Желязков, 
 

RE: КОРПОРАТИВНИ ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ  
 

 
Още веднъж бихме желали да Ви благодарим за това, че ни гласувахте доверие и избрахте ХОТЕЛ 
„СИЛВЪР ХАУС” за Ваш партньор. Уверяваме Ви в нашето постоянно внимание и грижи към Вашите 
нужди и гости. 
 
Представяме на Вашето внимание нашите корпоративни цени за настаняване, както следва: 
 
Настаняване 
 
 

 
 

Тип помещение 
Преференциални цени 2011 Цени Рецепция 2011 

Единична Двойна Единична Двойна 

Стандартна стая € 61 € 78 € 68 € 87 

Стандартна комфортна стая € 67 € 86 € 75 € 96  

Корнър стая € 70 € 90 € 78 € 100 

Делукс стая € 88 € 99 € 98 € 110  

Малък апартамент € 107 € 107 € 119  € 119 

  
 Цената включва: Нощувка със закуска, безплатно ползване на фитнес, паркинг / гараж, 

безплатен безжичен интернет достъп, всички дължими данъци и такси. Посочените цени с в 
ЕВРО. В цената не е включен туристически данък в размер на 1.3375 € на човек на вечер. 

 
 Цената не включва: Мини бар, телефон, химическо чистене, пране и гладене, трансфер. 

 
 Стаи:        Хотел Силвър Хаус предлага  7 

луксозни, 20 комфортни и 41 стандартни стаи. Всички помещения са изключително светли и 
разполагат с индивидуален контрол на климатичната система, персонален сейф, мини бар, 
сателитна телевизия, електронна заключваща система, интернет връзка, директна телефонна 
линия,  луксозно обзаведена баня. 
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Конферентни услуги 
 
За успешното провеждане на Вашите бизнес мероприятия,  Хотел Силвър Хаус Ви предлага оптималните 
решения, съответстващи на Вашите изисквания и отговарящи на целта на мероприятието. На 
разположение са 6 конферентни зали  оборудвани със съвременна техника, високоскоростен безжичен 
интернет, климатизирани и с дневна светлина. 
 

    
 

Зала Етаж 
Площ в 

кв.м 
Дневна 

светлина 

Капацитет 

П-образно Класна стая Кръгла маса Театър 

Силвър хол 0 77 кв.м не 45 65 50 90 

Кристал хол 1 75 кв.м да 45 60 50 100 

Емералд хол 0 39 кв.м да 18 18 20 - 

Зала Лоби 0 62 кв.м да 30 30 35 60 

Зала 305 3 35 кв.м да 15 15 18 - 

Зала 307 3 35 кв.м да 15 15 18 - 

 

Зала Наем до 4 часа Наем на ден 

Силвър хол € 101 € 144 

Кристал хол € 101 € 144 

Емералд хол € 69 € 99 

Зала Лоби € 69 € 99 

Зала 305 € 50 € 72 

Зала 307 € 50 € 72 

 

Техника предоставена от хотела Наем на ден 

Екран € 23 

Мултимедиен прожектор € 65 

Флипчарт с еднократно зареждане на хартия € 18 

Озвучаване + един микрофон € 69 

Микрофон € 23 

Посочените цени са с 10% намаление валидно за всички фирми, членуващи в Българо-швейцарската 
търговска камара. 
 
 По заявка на клиента, Хотел Силвър Хаус може да осигури аудио-визуална техника, 

преводачески услуги и всякаква друга техника, която се изисква за съответното мероприятие.  
 Посочените цени са в ЕВРО с включен ДДС. 

 
Допълнителни услуги 
 

За по-голямо удобство на Ваше разположение са и допълнителните услуги предлагани  в Хотел 
„Силвър Хаус” - пране, гладене, химическо чистене, таксиметрови услуги, трансфери от и до летище, 
Rent-a-car, екскурзии и сити турове, пощенски и куриерски услуги, рум сървиз, а след края на тежкия 
работен ден нашите гости могат да отпуснат в модерно оборудвания релакс  център предлагащ фитнес, 
парна баня и сауна. 
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Изисканата обстановка на Ресторант „БИЖУ” и Лоби бар „Силвър Хаус” са подходящи както за 

отмора след натоварен ден, среща с приятели, така и за делова среща и вечеря с партньори. Всички 
гости и служители и фирми в Българо-швейцарската търговска камара, ползват 10% отстъпка от 
свободната консумация в ресторанта. 
 

 Паркинг       Хотел Силвър Хаус разполага 
с охраняем подземен гараж и открит паркинг с капацитет до 70 автомобила. Услугата е 
безплатно за гостите на Хотела. 

 Интернет       Хотела осигурява неограничен 
безжичен интернет достъп, достъпен в целия комплекс. Услугата е безплатна за гостите на 
Хотела. 

 Трансфери       Хотел Силвър Хаус предлага 
трансфери от и до Летище София на цена € 5, както и до всяка точка на града и страната. 
Превоза се осъществява с 7+1 местен  бус HUNDAI H1. При заявка от страна на клиента е 
възможно осигуряване на транспорт с по-голям брой седалки. 
 

Условия за плащане и резервации 
 
 Начин на плащане:      На рецепция при напускане или по 

банков път до 5 дни след фактуриране. 
 Политика на настаняване:    Гарантираме настаняване в или след 

14:00 часа. По – ранно настаняване може да бъде гарантирано само при потвърдено наше 
писмено съгласие. 

 Политика на освобождаване:    За нощувка се счита периодът до 12:00 
часа на обяд. Моля не потвърждавайте на гостите по-късно освобождаване на стаята без наше 
писмено съгласие. 

 
Междувременно за всякакви въпроси, които биха възникнали относно ХОТЕЛ „СИЛВЪР ХАУС”, моля не се 
колебайте да се свържете с нас на тел.: (+359 2) 8624668, факс: (+359 2) 8626448, или мобилен: (+359 89) 
3457 689 . Уверяваме Ви, че ще отговорим на всички въпроси свързани с нашата обща работа. 
 
С най-сърдечни пожелания, 
 
Hotel Silver House 
                         
Елвира Мишева                                                                               
Асистент Отдел  Продажби                                                    
                                                                                               
Тел:  + 359 2 862 4668                                                              
Факс:  + 359 2 862 6448 
Мобилен: + 359 89 3457 689 
E-mail: sales1@hotelsilverhouse.com 
Web: www.hotelsilverhouse.com 
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