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отборите на Барселона и Лацио, холандски-
ят национален отбор по футбол, както и 
многобройни спортни делегации.

 
ПРОМОЦИЯ
Като изцяло български петзвезден хотел, 
Гранд Хотел София се изправи пред предиз-
викателството да изгради собствена връз-
ка със света, конкурентна на тази, която 
осигуряват веригите на своите местни хо-
тели. Постоянно се развива интернет кому-
никацията. На уебстраницата на хотела се 
намира подробна информация за условията, 
услугите и екстрите, които той предлага. 
Периодично се актуализира информацията 
за промоциите, както и за събитията, кои-
то се провеждат или предстоят.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Гранд Хотел София е уникален български 
бизнес хотел от висока класа. Собстве-
ният му стандарт се отличава с това, че 
предлага най-просторните хотелски стаи. 
Специалисти консултанти са на разположе-
ние на гостите на хотела, както и на външ-
ни клиенти за организиране и провеждане на 
делови събития. Те могат да направят една 
делова среща уникална за всеки отделен 
клиент, като се започне от подреждането 
на залата и техническото оборудване и се 
стигне до детайли като кафе пауза, нефор-
мален обяд или вечерна отмора за участни-
ците.

ПАЗАР
Гранд Хотел София отваря врати през ме-
сец май 2004 г. в центъра на българската 
столица, когато на пазара вече са предста-
вени повечето водещи международни вериги. 
От самото начало се насочва изключител-
но към деловите среди – бизнес гостите 
от страната и чужбина. Тази политика се 
оказва изключително печеливша. Днес Гранд 
Хотел София е отличим бранд и символ на 
лукс и обслужване на най-високо ниво. 

В динамичния ритъм на бизнеса изборът 
на хотел, в който да отседнат и да прове-
дат работната си среща, е особено важен 
за гостите на столицата. Гранд Хотел Со-
фия е предпочитано от тях място, което 
съчетава спокойствието и комфорта с най-
комуникативното и удобно местоположение. 
Всеки ден в хотела се провеждат многоб-
ройни конференции, семинари на национално 
и международно ниво, делови срещи, фирмени 
тържества.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
Гранд Хотел София е първият петзвезден 
бизнес хотел, изграден изцяло с български 
инвестиции и управляван от български ме-
ниджърски екип. Това съществено го отли-
чава от международните вериги, тъй като 
позволява не само гъвкаво управление, но и 
съчетаване на всички съвременни изисква-
ния на луксозните хотели с уникалното бъл-
гарско гостоприемство. 

Гранд Хотел София продължава традици-
ята сградите, които са строени на това 
място, да се свързват със символите на 
българската столица. Макар и съвсем нова, 
сградата на хотела следва някои истори-

Българският Гранд Хотел София е един от безспорните лидери сред петзвездните хотели 
в столицата. Ярко открояващ се със собствен стил и управляван успешно от български 
мениджърски екип, той се превърна в бизнес и културен център в сърцето на града.

чески елементи. Фасадата на първите ета-
жи напомня старото софийско кметство. 
Изградена е с традиционни за страната 
ни материали – гранит, мрамор и масив-
но дърво. Елегантният стил, съчетаващ 
топлината на меки килими и топло дърво, 
изпълва целия хотел. Витражите заемат 
общо 100 кв. м площ и са направени от най-
добрите български витражисти. Колекция 
от повече от 400 картини на 53 художници 
е разположена във фоайетата и стаите на 
хотела. Експерти галеристи са подбрали 
най-добрите творби на утвърдени наши 
майстори, както и на съвременни български 
таланти. Сред най-известните имена са 
Казим Исимов, Сули Саферов, Марин Дели-
маринов, както и скулптори като Георги 
Чапкънов, Ставри Калинов, Богомил Живков. 
Колекцията непрекъснато се обогатява и 
обновява. Това дава възможност на гостите 
да се докоснат до уникалното българско из-
куство, както и да купят 
любимата си картина или 
пластика. Всеки месец в 
лобито на хотела могат 
да се видят и нови гос-
туващи изложби с творби 
на изобразителното из-
куство и скулптурата.

ПРОДУКТЪТ
Гранд Хотел София е 
насочен изключително 
към деловите гости от 
страната и чужбина. Той 
е естествена част от 
административния, кул-
турния и бизнес център 

на града. В непосредствено съседство 
до хотела са повечето министерства 
и водещи банки, Софийската градска 
художествена галерия, Народният теа-
тър „Иван Вазов“. Хотелът е естест-
вено свързан с Градската градина. На 
пешеходно разстояние се намират зала 
„България“, Националната художествена 
галерия, храмът „Александър Невски“, 
Президентството, Министерският съ-
вет и повечето туристически забележи-
телности на София. 

Хотелът е специално оборудван и 
обзаведен така, че да отговаря на 
изискванията и нуждите на бизнеса и 
конферентния туризъм. Девететажната 
сграда разполага със 122 стаи и апар-

таменти, включително дванадесет малки 
апартамента, три панорамни и два прези-
дентски апартамента. Във всички стаи има 
компютърен порт с безплатен достъп до 
интернет, безжичен интернет, CD/DVD пле-
ър, индивидуален сейф, електронни заключ-
ващи системи, минибар, платена телевизия, 
сателитни програми, телефон с директно 
международно избиране и гласова поща, удо-
бен работен кът. 

Всички стаи и апартаменти на панорам-
ния етаж са с тераси и откриват незаб-
равима гледка към центъра на столицата. 
Гостите на хотела ползват допълнителните 
предимства на Executive Lounge – елегантен 
кът за провеждане на делови срещи, където 
целодневно се сервират храни и напитки.

На 900 кв. м обща площ е разположен 
Конгресният център – пет конферентни 
зали с капацитет от десет до 150 места, 
с дневна светлина, съвременно техническо 
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оборудване, кабини за симултанен превод и 
възможност да бъдат подредени според же-
ланието на клиента.

Най-голямата конферентна зала – зала 
„София“, е подходяща за организиране на 
всякакъв тип мероприятия. Залите „Триа-
дица“ предлагат най-голяма гъвкавост за 
адаптиране според нуждите на конкретна-
та проява. Отделени със звукоизолираща 
стена, залите могат да се ползват самос-
тоятелно като конферентна и банкетна 
зала. „Триадица 1“ е подходяща за прескон-
ференции и презентации, а „Триадица 2“ е 
отличен избор за частни обеди, вечери, при-
еми и сватбени тържества. За провеждане 
на събития от по-голям мащаб двете зали 
се обединяват, като достигат обща площ 
265 кв. м.

Зала „Сердика“ на първия етаж е предпо-
читана за семинари и обучения, както и за 
по-малобройни срещи и събития, а най-мал-
ката зала от конгресния център – „Средец“, 
предлага изключителни условия за малки 
мероприятия и съвещания. 

Луксозният гурме ресторант Shades of 
Red е подходящото място за лек обяд, кок-
тейл и изискана вечеря. Менюто на ресто-
ранта включва най-доброто от интернаци-
оналната и българската кухня. Традиция за 
ресторанта е предлагането на тематични 
гурме менюта, включващи дивеч, черни и 
бели трюфели, рибни специалитети, аспер-
жи, многообразие от хайвери и др. 

Главен готвач на ресторанта е Жоро 
Иванов – председател на българската 
секция на „Евро Ток Интернационал“, евро-
пейската асоциация на топготвачите. Той 
е завършил френски кулинарен институт в 
Ню Йорк. Преминал е обучения във Франция, 
Италия, Германия, участвал е два пъти в 
Bocuse d’Or – най-елитното кулинарно със-
тезание в света. 

Винената листа на ресторанта включва 
70 избрани вина, като специално място в 
нея заемат българските марки, но са пред-
ставени и най-добрите вина от Португалия, 
Италия, Испания, Нова Зеландия, Франция, 
Чили, Австралия. 

Изключително привлекателно място е и 

сладкарницата Grand Café с нейната гра-
дина. Тя предлага собствена сладкарска 
продукция, както и специални декорации 
от захарно тесто, дело на екипа сладкари 
на Гранд Хотел София и карвинг шеф Юри 
Димо.

На разположение на гостите на хотела 
са стилният Лоби бар, Пура бар, както и 
Пиано бар с изпълнения на живо.

Спортният център предлага фитнес, сау-
на, парна баня, джакузи, солариум, инфрачер-
вена кабина, зала за масажи, ароматерапия.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
Гранд Хотел София се превръща в бизнес и 
културен център в сърцето на столицата. В 
него се провеждат редица национални и меж-
дународни конференции и семинари. Хотелът 
е домакин на Международния шах турнир 
„М-Тел Мастърс“, на конкурси, ревюта и др. 
Гранд Хотел София стана и музикална сцена 
за изпълненията на световноизвестния ор-
кестър на виенския дворец „Шонбрун“. 

В хотела традиционно отсядат звездите 
на световния шоубизнес като холивудските 
асове Антонио Бандерас, Куба Гудинг–Джу-
ниър, Колин Фарел, Морган Фриймън, Скар-

лет Йохансон, Джош Хартнет, Стивън 
Сегал, Джеф Фейхи, Хилари Суонк, Стивън 
Болдуин, музиканти като българската опер-
на прима Райна Кабаиванска, Найджъл Кене-
ди, Стенли Кларк, Сезария Евора, Ал Жиро 
и Джордж Бенсън, легендарните „Смоуки“, 
както и модният гуру Санто Версаче. Гости 
на хотела са били президентът на УЕФА 
Ленард Йохансон, Мишел Платини, герман-
ската футболна легенда Франц Бекенбауер, 

2006 2007
Хотелът е сертифици-
ран по НАССР и достига 
заетост до 77%. Получа-
ва отличието „Градски 
петзвезден хотел на 
2006 година“ от Българ-
ската хотелска и ресто-
рантьорска асоциация.

На третия си рожден 
ден Гранд Хотел София 
получава грамота за 
„Петзвезден бизнес хо-
тел на 2006“ от Съвета 
по туризъм. Сертифици-
ран е по ISO 9001:2000  
и ISO 22000:2005.

2008 2009
Към хотела е създаден лицензиран 
Център за професионално обучение 
„Академия пет звезди“ в областта на 
хотелиерството, ресторантьорството 
и туристическата дейност. Той е 
сертифициран от Министерството на 
образованието и науката, а обучението 
се осъществява в Гранд Хотел София.

На своя пети рожден 
ден Гранд Хотел София 
получава награда – гра-
мота за „Петзвезден 
бизнес хотел на 2008 г.“ 
от Софийския туристи-
чески район. 

Най-малката стая в Гранд Хотел София 
е с размер 50 кв. м.

Ако сте гост на хотела, имате възмож-
ността да отседнете в стаята, носеща 
името на световния шампион по шахмат 
Веселин Топалов.

Терасите на панорамните апартамен-
ти на Гранд Хотел София са покрити с 
тиково дърво, което се използва и за 
интериора на скъпи яхти.

Факти, които не знаете за
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През месец май, ко-
гато е открит, Гранд 
Хотел София e домакин 
на важно международ-
но събитие – среща 
на транспортните 
министри на страните 
– членки на НАТО.

Само за една го-
дина Гранд Хотел 
София се налага 
в конкуренция с 
големите между-
народни вериги и 
достига средна 
заетост над 60%.
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