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обслужване в България. Към тези предимс-
тва се добавя отлично обученият и квали-
фициран персонал, който се стреми не само 
да задоволи, но и да надмине очакванията 
на клиентите. Екипът на хотела винаги се 
води от разбирането, че гостът е най-важ-
ният. Затова днес Шератон София Хотел 
Балкан е синоним на изтънченост.

ПАЗАР
Шератон София Хотел Балкан, част от ве-
ригата The Luxury Collection, е разположен 
в самия административен, бизнес и шопинг 
център на София. Той е с непрекъснато уве-
личаващи се приходи и значителен пазарен 
дял.

От 1994 г. Шератон София Хотел Балкан 
е един от общо 90-те изключително луксоз-
ни хотела в портфолиото на Starwood, коя-
то е сред най-големите хотелски компании 
в света. Хотелите и курортните комплекси 
от веригата The Luxury Collection се отли-
чават със своята великолепна архитектура, 

Със своето стратегическо местоположение, архитектура и интериор Шератон София 
Хотел Балкан е признат за оазис на лукс и изтънченост в сърцето на София. Качеството 
на продукта и изключителното обслужване правят хотела един от символите на 
българската столица. 

неповторимо местоположение, безупречно 
обслужване, съчетание на традиция и ино-
вация. В големите градове или в ексклузив-
ните курорти по целия свят The Luxury 
Collection предлага най-доброто в сферата 
на туристическите услуги за взискателни 
хора с финес и вкус.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
Хотелът е неразделна част от политичес-
кия, социалния и икономическия живот на 
България. През годините той има честта 
да бъде домакин на много от гостуващи-
те в страната кралски особи, политици и 

световни знаменитости. В него са отся-
дали Техни Височества крал Хуан Карлос 
и кралица София, Принцът и Принцесата 
на Япония, Принцът на Астурия Фелипе и 
Принцеса Летисия, Джордж Буш, Бил Клин-
тън, бившият държавен секретар на САЩ 
Мадлин Олбрайт, Тони Блеър, Михаил Гор-
бачов, Герхард Шрьодер, ген. Уесли Кларк 
и др. Сред представителите на спорта и 
шоубизнеса, които са предпочитали удоб-
ствата на „Шератон“, са Жан-Клод ван 
Дам, Стивън Сегал, Монсерат Кабайе, Пако 
Рабан, Дюк Елингтън, Райна Кабаиванска, 
Христо Стоичков, Франц Бекенбауер, Джан-
франко Фере, Джо Кокър, Кайли Миноуг.

Хотелът е предпочитано място и за 
провеждане на значими събития като ико-
номически и бизнес форуми, срещи на поли-
тическия и обществения елит, конференции 
и др.

ПРОДУКТЪТ
Великолепно реставрираният Шератон Со-
фия Хотел Балкан предлага 184 модерно обо-
рудвани стаи и апартаменти, включително 
седемнадесет просторни апартамента, 
осем Smart стаи и президентски апарта-
мент. Всички те разполагат с индивидуален 
контрол на климатичната система, дирек-
тна телефонна линия, сателитна и кабелна 
телевизия, минибар, сейфове, противопожар-
на система, 24-часова охрана. 

Стаите са луксозно обзаведени с масив-
на мебел от черешово дърво, разкошни меки 
тъкани, удобни столове. Баните са облицо-
вани изцяло с италиански мрамор.

Двата етажа с екзекютив стаи предла-

гат комфорт, ексклузивно посрещане и Екзе-
кютив Лаундж. 

Услугите и удобствата, които Шератон 
София Хотел Балкан предлага на свои-
те клиенти, отговарят на изискванията 
на всеки, независимо дали престоят му е 
свързан с бизнес или с почивка. Хотелът 
разполага с 24-часов бизнес център с бър-
за интернет връзка, магазини, фризьорски 
и козметичен салон, химическо чистене и 
пране, фитнес клуб, сауна и масаж, казино. 
Безплатен транспорт от летището е на 
разположение на гостите седем дни в сед-
мицата.

Двете бални зали на приземния етаж, 
както и новоизградената многофункционална 
Кралска зала на хотела са подходящи както 
за провеждане на конференции и международ-

ни събития, така и за организиране на пар-
тита, коктейли, различни тържества. Капа-
цитетът им е от петнадесет до 650 гости.

Всички зали са с естествена дневна 
светлина, индивидуален контрол на клима-
тичната система, озвучаване, електричест-
во и многобройни изводи за микрофони. Има 
възможност за отделна регистрация, гарде-
роб, кухня, рампи за инвалидни колички, вът-
решни и външни телефонни линии в зоната 
на залите. Хотелът предлага при поискване 
и много други съоръжения и услуги за успеш-
ното провеждане на всяко събитие.

Шератон София Хотел Балкан разпола-
га с пожароизвестителна и спринклерна 
система и е добре познат с високите си 
стандарти по отношение на сигурността и 
безопасността.

 
СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
През 2006 г. Шератон София Хотел Балкан 
приключи мащабен проект за пълна рекон-
струкция на стойност над десет милиона 
евро. Резултатът е пълно обновление на 
стаите за гости, ресторанта, конферент-
ните зали и общите помещения. 

ПРОМОЦИЯ
Шератон София Хотел Балкан е единст-
веното място в София, където класичес-
ката елегантност и комфорт, съчетани с 
най-модерното техническо оборудване, са 
доведени до съвършенство. Естетиката и 
безупречното обслужване вървят ръка за 
ръка. Не само световноизвестната марка 
или самата сграда правят хотела символ 
на столицата, а и екипът от професиона-
листи, които се грижат за гостите и 
посрещат най-високите им изисквания. 
Целта е отседналите в хотела клиенти да 
се чувстват не просто добре, а изключи-
телно добре. Разбирането за съвременно 
гостоприемство е гостите да са „като у 
дома си“, а не в поредната хотелска стая, 
в поредния ресторант, при поредното ръко-
стискане. 

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Хотелът е емблема в центъра на София, 
част от утвърдена световна верига и сим-
вол на най-високи стандарти на качество и 

Starwood е една от най-големите хотел-
ски вериги в света. Броят на хотелите 
достига 1000 през 2009 година.

Компанията Starwood е позната на пазара 
със своите девет бранда: St. Regis, The 
Luxury Collection, W Hotels, Westin, Sheraton, 
Le Meridien, Four Points by Sheraton, Element 
and Aloft.

Програмата за лоялни клиенти Starwood 
Preferred Guest е печелила наградата за 
най-добра програма през последните ня-
колко години. 

„Шератон“ е името на архитектурен стил 
за обзавеждане, популярен в Англия в края 
на 18. век. Той носи името на мебелния 
дизайнер Томас Шератон.

Факти, които не знаете за

SHERATON

1986
След цялостно обновление хотелът 
отваря отново врати, вече като Ше-
ратон София Хотел Балкан. Това е 
първият контракт, който западна хо-
телска верига като Sheraton сключва 
в Източна Европа.

1994 2006–2007
Хотелът става част от „Луксозната 
колекция“ на Starwood, един от 90-те, 
които са избрани специално заради 
специфичната архитектура и високо-
то ниво на предлагания продукт.

Шератон София Хотел Балкан прик-
лючва мащабен проект за пълна ре-
конструкция на стойност повече от 
десет милиона евро. Резултатът е 
пълно обновление на стаите за гости, 
ресторанта, конферентните зали и 
общите помещения. 

В сърцето на столицата е построена 
сградата на сегашния хотел като 
част от групата правителствени 
и официални здания в центъра на 
София.

1954–1956

luxurycollection.com/sofia


