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щи напитки на бара и 
сателитна телевизия.
Двете бални зали на 
приземния етаж и две-
те конферентни на пър-
вия етаж на хотела са 
подходящи както за про-
веждане на конференции, 
така и за организиране 
на партита, коктейли, 
различни тържества. 
Капацитетът им е от 
15 до 600 гости.
Всички зали са с ес-
тествена дневна 
светлина, индивидуален 
контрол на климатич-

ната система, озвучаване, електричество и 
многобройни изводи за микрофони. Има въз-
можност за отделна регистрация, гардероб, 
кухня, рампи за инвалидни колички, вътреш-
ни и външни телефонни линии в зоната на 
залите. Хотелът предлага при поискване и 
много други съоръжения и услуги за успешно-
то провеждане на всяко събитие.
Сред преимуществата на хотела, които 
трябва да бъдат споменати, са изисканият 
ресторант „Балкан“, който предлага както 
интернационални, така и разнообразни тра-
диционни български специалитети, и лоби 
барът „Плиска“ с панорамен изглед към ожи-
вения център на столицата.
 
СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
През 2006 г. Шератон София Хотел Балкан 
приключи мащабен проект за пълна рекон-
струкция на стойност повече от 10 милио-
на евро. Резултатът е пълно обновление на 
188-те стаи за гости и общите помещения. 

ПРОМОЦИЯ
Шератон София Хотел Балкан е единстве-
ното място в София, където класическата 
елегантност и комфорт, съчетани с най-
модерно техническо оборудване, са доведени 
до съвършенство. Естетиката и безупреч-
ното обслужване вървят ръка за ръка. Не 
световноизвестната марка или самата 
сграда правят хотела символ на столицата, 
а персоналът и екипът от професионалис-
ти, които се грижат за гостите и посре-
щат и най-високите им изисквания. Целта 
е отседналите в хотела клиенти да се 
чувстват не просто добре, а изключително 
добре. Разбирането за „съвременното гос-
топриемство“ е гостите да се чувстват 
като у дома си, а не в поредната хотелска 

безупречно обслужване, невероятни удобс-
тва и супермодерно обзавеждане. В големи-
те градове или в ексклузивните курорти по 
целия свят Luxury Collection предлага най-
доброто в сферата на туристическите 
услуги за взискателни хора с финес и вкус.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
Шератон София Хотел Балкан е неразделна 
част от политическия, социалния и 
икономическия живот на България. През 
годините той има честта да бъде домакин 
на много от гостуващите в страната 
кралски особи, политици и международни 
знаменитости. В хотела са отсядали Бил 
Клинтън, Мадлин Олбрайт, Тони Блеър, Ми-
хаил Горбачов, Герхард Шрьодер, крал Хуан 
Карлос, ген. Уес-
ли Кларк. Сред 
представителите 
на спорта и шоу-
бизнеса, които 
са предпочитали 
удобствата на 
„Шератон“, са 
Жан-Клод ван 
Дам, Стивън Се-
гал, Монсерат 
Кабайе, Пако 
Рабан, Дюк Елинг-
тън, Райна Каба-
иванска, Христо 
Стоичков, Франц 
Бекенбауер, 

Компанията Starwood, част от която е и 
Шератон София Хотел Балкан, обединява 
845 хотела с около 258 000 легла в близо 
100 страни по света.

На най-взискателните си гости Шератон 
София Хотел Балкан предлага транспорт-
но обслужване с лимузина срещу допълни-
телно заплащане.

Хотелът предоставя кетеринг за поле-
тите на няколко световни авиокомпании, 
както и предлага храна, обслужване и 
персонал на фирми и частни лица в Бъл-
гария.

Шератон е името на архитектурен стил 
за обзавеждане, популярен в Англия в края 
на ХVIII век. Той носи името на мебелния 
дизайнер Томас Шератон.

SHERATON

ФАКТИ, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ

ПАЗАР
Шератон София Хотел Балкан е разположен 
в сърцето на София, близо до търговската 
и бизнес част на града и до сградите на 
парламента, правителството и президент-
ството. Със своето стратегическо место-
положение, външен вид и интериор, качество 
на продукта и изключително обслужване, 
той е признат за грандхотела на София и 
една от архитектурните забележителности 
на града. 
Шератон София Хотел Балкан е луксозен 
хотел с непрекъснато увеличаващи се при-
ходи. От 1994 г. той става част от общо 
70-те изключително луксозни хотела в 
портфолиото на Starwood, една от най-го-
лемите хотелски компании в света. Хоте-
лите и курортните комплекси от веригата 
Luxury Collection се отличават със своя ве-
ликолепен декор, фантастично обкръжение, 

Джанфранко Фере, Джо Кокър и други.
Хотелът е предпочитано място и за про-
веждане на значими събития като икономи-
чески и бизнес форуми, срещи на политичес-
кия и обществения елит, конференции и др.

ИСТОРИЯ
Шератон София Хотел Балкан се издига в 
сърцето на София с изглед към оживения 
столичен център. Хотелът се намира 
в непосредствена близост до площад 
„Св. Неделя“ и две от най-важните 
забележителности на града – катедралната 
църква „Св. Неделя“ и датираната от ХІV в. 
църква „Св. Петка“, известна с безценните 
си стенописи. Точно зад хотела е разполо-
жена най-старата запазена сграда в София, 
отворена за посетители – ротондата „Св. 
Георги“, която е датирана от ІV век.
Предшественикът на днешния „Шератон“ 
– грандхотел „Балкан“, е проектиран в пе-
риода 1954–1956 г. в класически стил. Той 
е част от архитектурното решение за 
изграждане на група от правителствени и 
официални сгради в центъра на столицата 
– Президентството, Министерския съвет и 
Централния универсален магазин.
След цялостно обновление през септември 
1986 г. хотелът отваря отново врати вече 
като Шератон София Хотел Балкан. Това е 
първият контракт, който западна хотелска 
верига като Sheraton сключва в Източна 
Европа.
В момента Sheraton e собственост на 
Starwood, една от най-големите и пре-
стижни компании в света в сферата на хо-
телиерството и свободното време. Освен 
Sheraton, тя притежава няколко много изве-
стни бранда, сред които Luxury Collection, 
St. Regins, Westin, W, La Meridien и Four Points. 
Приходите на компанията се формират поч-

ти поравно от хотелите и от индустрията 
на свободното време, която фактически е 
свързана с хотелите. 

ПРОДУКТЪТ
Великолепно реставрираният Шератон 
София Хотел Балкан предлага 188 звукоизо-
лирани стаи и апартаменти, включително 
президентски апартамент, 17 просторни 
апартамента, осем Smart стаи и 25 стаи за 
непушачи. Всички те разполагат с индиви-
дуален контрол на климатичната система, 
директна телефонна линия, сателитна и 
кабелна телевизия, минибар, противопожар-
на система, 24-часова охрана. 
Всички стаи са луксозно обзаведени с масив-
на мебел от черешово дърво, разкошни меки 
тъкани, удобни столове – тип ориенталски, 
изящни произведения на изкуството, жакове 
за модем, удобни работни бюра, две отделни 
телефонни линии, лични сейфове. Баните са 
облицовани изцяло с италиански мрамор.
На втория етаж на хотела има салон с 
обслужване и удобства според нуждите на 
клиентите. Там те могат да се насладят на 
лека сутрешна закуска, на следобедно кафе 
със сладки и на коктейлен прием вечер. Гос-
тите на хотела могат да релаксират  
в малка библиотека, да гледат телевизия 
или да направят своя избор от богатата 
фонотека.
Услугите и удобствата, които Шератон Со-
фия Хотел Балкан предлага на своите кли-
енти, отговарят на изискванията на всеки, 
независимо дали престоят му е свързан с 
бизнес или с почивка. Хотелът разполага с 
24-часов бизнес център с бърза Интернет 
връзка, туристическа агенция, магазини, 
фризьорски и козметичен салон, 24-часово 
обслужване по стаите, иконом, химическо 
чистене и пране, фит-
нес клуб, сауна и масаж. 
Безплатен транспорт 
от летището е на раз-
положение на гостите 
седем дни в седмицата.
Фитнес салонът е 
най-доброто решение 
за разтоварване след 
дълъг ден или изто-
щителен полет. Той е 
оборудван с женска и 
мъжка сауна, стаи за 
масаж, пълна линия от 
нови спортни уреди за 
оптимално физическо 
натоварване, освежава-

стая, в поредния ресторант, при поредното 
ръкостискане. Неслучайно е и мотото на 
хотела „Шератон София“ – нещо повече от 
едно ръкостискане“!

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Шератон София Хотел Балкан е емблема в 
центъра на София, част от утвърдена све-
товна верига и символ на най-високи стан-
дарти на качество и обслужване в България. 
Към тези предимства трябва да се добави 
и отлично обученият и квалифициран персо-
нал, който се стреми не само да задоволи, 
но и да надмине очакванията на клиентите. 
Екипът на Шератон София Хотел Балкан 
винаги е воден от разбирането, че гостът 
е най-важният. Клиентите на хотела оце-
няват неговото мото, което гласи: „В „Ше-
ратон София“ правим обикновените неща по 
обикновен начин”, и знаят, че това наисти-
на е така.

www.luxurycollection.com/sofia


