
Меню Настаняване 

За Ваше удобство предлагаме на вниманието Ви няколко хотела в гр. София. С всеки от тях сме 

договорили преференциални цени за участници в ЕМБФ 2018. За да ползвате специалните цени, е 

нужно да се обърнете директно към избрания хотел и да съобщите Вашите изисквания за брой 

нощувки и настаняване. 

 

 

Хотел Маринела 5* 

 

          

 

ЕМБФ 2018 ще се проведе в хотел Маринела 5*, проектиран от легендарния японски архитект 

Кишо Курокава. Пет звездният хотел Маринела София е сред  емблематичните здания на 

град  София. Разположен в най-зелената зона на столицата, хотелът разполага с панорама, от 

която можете да се насладите както на светлините на нощна София, така и на красотата на 

Витоша.   

Интериорът е съчетава традицията и уют с иновативен и модерен дизайн. Разположен на площ от 

30 000 кв. м., разполага с 442 стаи и апартаменти, сред които  и най-големият Президентски 

апартамент в България, хотел Маринела, може да задоволи и най-капризните вкусове и нужди. 

 

Разгледайте хотела и поискайте резервация  http://www.hotel-marinela.com 

Период на настаняване с преференциални цени: 17.05.-18.05.2018г. или 18.05-19.05.2018г. 

(2 нощувки) 

 

Цени за настаняване: 

                          Единична    Двойна 

Стая Стандарт     € 127       € 137 

http://www.hotel-marinela.com/


В посочените цени са включени: закуска, ползване на басейн и фитнес, безжичен интернет, 

туристическа такса. 

При заявка за резервация, е необходимо да упоменете код EMBF18, за да бъде приложена Вашата 

преференциална цена. Моля, изпращаит̆е Вашите запитвания за резервации на e-mail: 

reservations@hotel-marinela.com телефон: +359 2 969 2222 

 

 

 

 

 

Хотел Земята и хората 4* 

 

          

 

Хотел Земята и хората е уникален със своята модерна архитектура, съобразена с всички 

естествени особености на мястото, на което е построен. Широки пространства със зеленина, 

максимално количество естествена светлина, стигаща до всяко кътче на хотела, невероятни 

гледки – всичко това е съчетано с модерен интериор, чиито основни елементи са метал, стъкло, 

дърво и камък. 

 На разположение на гостите са луксозно обзаведени, светли стаи и апартаменти с безплатен 

интернет. Ресторант, лоби бар, градина с барбекю и скай бар с уникална панорамна гледка към 

София и Витоша са готови да посрещнат всички любители на добрата кухня и качествените 

питиета. Спа центърът предлага релаксиращи процедури за всички гости на хотела. 

 

Разгледайте хотела и поискайте резервация: http://www.earthandpeople.bg/bg/ 

Период на настаняване с преференциални цени: 17.05.-18.05.2018г. или 18.05-19.05.2018г. 

(2 нощувки) 

mailto:reservations@hotel-marinela.com
http://www.earthandpeople.bg/bg/


Цени за настаняване: 

                                                                   Единична     Двойна 

 Стая Стандарт                                   € 45        € 54 

 Стая Делукс                                       € 54        € 62 

 Апартамент                                             € 70 

 Студио Делукс                                        € 74 

 ВИП Апартамент                                    € 82 

В посочените цени са включени: застраховка, закуска на блок маса, ползване на басейн и фитнес, 

безжичен интернет, паркинг, туристически такса. 

При заявка за резервация, е необходимо да упоменете код EMBF18, за да бъде приложена Вашата 

преференциална цена. Моля, изпращаит̆е Вашите запитвания за резервации на e-mail: 

reservations@earthandpeople.bg  или тел: +359 2 0988 12 7000. 

 

 

Хотел Хил София 4* 

  

                                                                                 

 

mailto:reservations@earthandpeople.bg


 Разположен на най-високия хълм в София в квартал Лозенец, Хотел Хил София предлага отлично 
местоположение и прекрасни гледки към града и Витоша. Хотелът се намира само на 100 м. от най-
близката спирка на метрото, на 15 мин. пеша до центъра на София и на около 10 км от летището на 
града. 

 Хотел Хил София разполага с общо 34 двойни и 14 единични стаи, с модерно обзавеждане и много 
удобства. Той предлага лоби бар, бизнес център, конферентна зала, фитнес и уелнес-клуб. Хотелът 

е предпочитан от бизнес гости, които търсят удобство и комфорт. 

Намира се в близост до хотел Маринела, където ще се проведе Форумът. 

Разгледайте хотела и поискайте резервация:  www.hillhotel-sofia.com  

Период на настаняване с преференциални цени: 17.05.-18.05.2018г. или 18.05-19.05.2018г.  

(2 нощувки) 

 

Цени за настаняване: 

 

                                       Единична     Двойна 

Стая Екзекютив               € 90         € 100 

 

При заявка за резервация, е необходимо да упоменете код EMBF18 във формата за регистрация: 

https://www.hillhotel-sofia.com/en/pages/online-reservations за да бъде приложена Вашата 

преференциална цена. Моля, изпращаит̆е Вашите запитвания за резервации на e-mail: 

hotel@hillhotel-sofia.com  или телефон: + 359 2 806 55 55 

 

 

БЕСТ УЕСТЪРН Лозенец Хотел София 3* 

               

 

http://www.hillhotel-sofia.com/
https://www.hillhotel-sofia.com/en/pages/online-reservations
mailto:hotel@hillhotel-sofia.com
tel:+35928065555


 БЕСТ УЕСТЪРН Лозенец Хотел София е готов да посрещне всеки  гост с индивидуално отношение в 

съчетание с бизнес стил и изискана атмосфера. Хотелът е известен  вече над 10 години със своето 

топло гостоприемство, гарантирано безрезервно от висококвалифициран и изцяло на Ваше 

разположение персонал.  

Хотелът предоставя на своите гости – комфортни стаи, уютни и просторни апартаменти, перфектна 

инфраструктура, удобно местоположение, безупречни бизнес услуги, съпроводени с  възможност 

за ползване на високоскоростен безжичен интернет (WI-FI) в целия хотелски комплекс както и 

собствен подземен гараж.  

Намира се в близост до хотел Маринела, където ще се проведе Форумът. 

Разгледайте хотела и поискайте резервация: www.lozenetzhotel.com 

Период на настаняване с преференциални цени: 17.05.-18.05.2018г. или 18.05-19.05.2018г. 

(2 нощувки) 

 

Цени за настаняване: 

 

                                                    Единична     Двоин̆а 

 Стая Комфорт           € 50        € 60 

 

 

При заявка за резервация, е необходимо да упоменете код EMBF18 във формата за регистрация, 

за да бъде приложена Вашата преференциална цена. Моля, изпращаит̆е Вашите запитвания за 

резервации на e-mail: info@lozenetzhotel.com  или  тел: +359 2 9654444; моб.+359 897 998099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lozenetzhotel.com/
mailto:info@lozenetzhotel.com


 

The Magic Castle Hotel 3* 

 

                     

 

“Magic Castle” хотел е семеен 3-звезден бутиков хотел който е построен през 2014 върху основите 

на историческата къща на известният илюзионист - Мистер Сенко. 

 

Нашата цел е да предоставим на гостите ни истинско индивидуално обслужване и топлината и 

уюта на дома, когато са далеч от дома. 

 

“Magic Castle” хотел се намира на няколко минути от мол “Сити Център София” (CCS), кино, 

разнообразни ресторанти, Южния парк и Националния Дворец на Културата. 

Намира се в близост до хотел Маринела, където ще се проведе Форумът. 

Разгледайте хотела и поискайте резервация: www.magiccastle.bg 

Период на настаняване с преференциални цени: 17.05.-18.05.2018г. или 18.05-19.05.2018г.  

(2 нощувки) 

 

Цени за настаняване: 

                                                                                                                  Единична        Двойна 

 Стандартна стая (външна част на хотела)                       € 40            € 50 

 Стая Комфорт (вътрешна част на хотела)                        € 46            € 56 

 Стандартна двойна стая (вътрешна част на хотела)     € 50            € 60 

 Бизнес апартамент                                                                 € 53           € 63 

 

http://www.magiccastle.bg/


При заявка за резервация, е необходимо да упоменете код EMBF18 във формата за регистрация, 

за да бъде приложена Вашата преференциална цена. Моля, изпращаит̆е Вашите запитвания за 

резервации на e-mail:info@magiccastle.bg или на телефон: +359 884 929 629 
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