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ОЛИВС СИТИ ХОТЕЛ 
Стойността и качеството с нов адрес в София! 

 

ЗА ХОТЕЛА 
 
Разположен в един от най-динамично развиващите се 
райони на столицата, Оливс Сити Хотел е изцяло 
ориентиран към бизнес клиента и предлага отлични 
условия за работни срещи и фирмени мероприятия. 
Близостта му до Международно Летище София, както и 
удобното местоположение между Бизнес Парк София, 
Ийст Парк Трейд Център, Национален Дворец на Културата 
и Интер Експо Център, са неоспоримо предимство пред 
останалите хотели в София. 
Неповторим бизнес стил и изискана обстановка, 
професионално обслужване и коректно отношение, 
ресторант, задоволяващ всеки кулинарен каприз – това са 

само част от нещата, които нашите гости ще почувстват още при първият си допир с хотела. За да не усещат липсата 
на домашен уют, и за да се насладят на спокойствието след тежък работен ден, екипът на Оливс Сити Хотел ще 
бъде на тяхно разположение по всяко време за да посрещне всички техни нужди. 
Отсядайки в Оливс Сити Хотел, Вие ще получите перфектна комбинация от гостоприемство, уют, лично 
внимание и отношение, усмивки и благодарност, че ни позволихте да докажем стойността на Вашето решение! 
 

Хотела е достъпен от летище София: 
С такси: 15 минути 
С кола на хотела: 15 минути  
 

Разстояние от хотела до: 
Център – 10 мин. 

Бизнес Парк София – 15-20 мин. 
Ийст Парк Трейд Център – 5 мин. 

Интер Експо Център – 10 мин. 
НДК – 10 мин. 

 

СТАИ И АПАРТАМЕНТИ 
 

На своите гости комплексът предлага 11 Стандартни стаи, 33 Бизнес апартамента, 1 Малък и 1 Луксозен 
апартамент, съчетали в себе си едновременно фукционалност, елегантност и комфорт. 
Всички стаи и апартаменти са изключително светли, разполагат с електронна заключваща система, индивидуално 
регулиране на електричеството и климатик, LCD телевизор със сателитна телевизия, директна телефонна линия, 
достъп до интернет, мини бар, персонален сейф и луксозно оборудвана баня със сешоар, паник бутон, козметично 
огледало и стилна козметика. 
За максимално удобство на гостите, апартаментите са оборудвани с кухни, което ги прави подходящи, както за 
дългосрочно наемане, така също и за по-кратки престои. 
 

Настаняване – 14:00 ч.         Напускане – 12:00 ч. 
 

Стаи 
 

 
 
На своите гости Оливс Сити Хотел предлага 11 стандартни 
стаи с размери от 24 до 37 кв.м. 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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Апартаменти 
 

За максимално удобство на нашите гости, на 
разположение са 2 луксозни апартамента за дългосрочно 
наемане с размери от 75 до 97 кв.м и 33 бизнес 
апартамента с размери от 40 до 46 кв.м., осигуряващи 
удобството и уюта на собствения дом. Напълно 
оборудвани и модерно обзаведени, те са подходящи 
както за пълноценна почивка, така и за бизнес срещи. 
Всички апартаменти разполагат с индивидуален контрол 
на климатичната система, персонален сейф, мини бар, 
сателитна телевизия, електронна заключваща система, 
интернет връзка, директна телефонна линия и тераса. 
 
 

ЗАВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                      Olive’Sea Restaurant 
 

Един нов и различен бизнес стил - Olive’Sea Restaurant е 
новото поколение от а-ла-картните заведения. С 
капацитет от над 100 места, декориран в светли тонове в 
съвременен дизайн,  Olive’Sea Restaurant предлага 
спокойна и уютна обстановка. Подходящ, както за 
романтични или делови срещи, корпоративни събития и 
партита, сватби, абитуриентски балове, така също и за 
спокойна закуска, обяд или вечеря с приятели или бизнес 
партньори. В менюто са подбрани първокласни вина, 
световни маркови напитки, вкусни средиземноморски 
ястия, , салати и прекрасни десерти, гарантиращи едно 
уникално преживяване.В уютната атмосфера на Olive’Sea 
Restaurant, ще се насладите на качествените питиета и 
вкусни деликатеси, поднесени с усмивка и лично 
внимание от нашите сервитьори! 
 

ЗАВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                                          Лоби бар 
 
 
 
Лоби бар Оливс е перфектното място, където може да 
съчетаете успешно бизнес и почивка, с чаша  любимата 
напитка в спокойна и приятна атмостфера. Независимо 
дали сте с бизнес партньори, приятели или просто си 
почивате, ще бъдете професионално обслужени от 
нашият любезен персонал. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                               Лятна градина 
 
 
 
 
 
 
 

Точното място за почивка след натоварения ден, където 
можете да се отпуснете в компанията на приятел с 
любимата напитка или да проведете успешна бизнес 
среща е Лятната градина на Olive’Sea Restaurant. Нашите 
гости имат възможност да се потопят в магията на вечно 
зелената градина на ресторанта сред ромолящата вода на 
малкия й фонтан. Терасата е подходящото място за 
градински партита или коктейли и заедно с ресторанта 
предлага капацитет до около 200 души. 
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СРЕЩИ И СЪБИТИЯ 
 

За успешното провеждане на Вашите бизнес мероприятия, Оливс Сити Хотел Ви предлага оптималните решения, 
съответстващи на Вашите изисквания и отговарящи на целта на мероприятието. На разположение са 5 
конферентни зали с капацитет до 90 места, напълно оборудвани със съвременна техника. Всички зали са 
климатизирани, отоплени и с неограничен безжичен интернет достъп. 
Нашият екип ще бъде на Ваше разположение по всяко време за да Ви помогне в изпипването на всички детайли 
по предстоящото събитие и да посрещне всички Ваши нужди, така че за Вас да остане време и енергия да се 
насладите на срещата и престоя си в Оливс Сити Хотел. За резервации и запитвания, моля свържете се с нас на 
+359 2 963 05 87 или reservation@OlivesHotel.com  
 

Зала Етаж 

 
Площ в 

кв.м 

Дневна 
светлина 

Капацитет 

П-образно Класна стая Кръгла маса Театър 

Оливия 1 77 кв.м да 39 35 40 84 

Оливия А 1 44 кв.м да 20 15 17 42 

Оливия В 1 33 кв.м да 20 15 17 35 

Пиколини 1 48 кв.м да 25 23 26 54 

Амфиса 1 38 кв.м да - - 22 30 

Никоаз 1 32 кв.м да - - 18 20 
 
 

Оливия 
  
Разположена на I-вия етаж на хотела, Оливия Хол е 
изключително просторна, подходяща за мероприятия с 
капацитет до 90 седящи места. Разполага с плъзгащи се 
врати, разделящи залата през средата и на две по-
малки еднакви зали с капаците до 40 седящи места. 
Залата предлага следното оборудване: 

 Екран – 1,80 /2,40 м.  

 Мултимедиен прожектор 

 Флипчарт 

 Високоскоростен безжичен интернет достъп 
 
 
 
 

Пиколини 
 
 
Разположена на I етаж, Пиколини е изключително светла 
и е подходяща за мероприятия с капацитет до 55 седящи 
места. Залата предлага следното оборудване: 

 Екран – 1,80 /2,40 м. 

 Мултимедиен прожектор 

 Флипчарт 

 Високоскоростен безжичен интернет достъп 
 
 
 
 
 
 

Амфиса                                                                                                                                                                                     Никоаз 
 

В непосредствена близост до зала Оливия се намират залите Амфиса и Никоаз. Изключително подходящи за 
фирмени обучения и бизнес срещи с капацитет до 20 човека, залите разполагат с плазмен телевизор, успешно 
заместващ стандартната презентационна техника. 
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УДОБСТВА И УСЛУГИ 
 

След края на тежкия работен ден нашите гости могат да 
отпуснат в модерно оборудвания Спа център предлагащ 
фитнес, басейн, джакузи, парна баня и сауна, масажи. За 
да сте винаги във форма, дори когато сте на път, на Ваше 
разположение е фитнес център, модерно оборудван с 
уреди Body Solid. А за да не чувстват липсата на домашния 
уют и удобство, Оливс Сити Хотел предлага на своите гости 
допълнителни услуги: пране и гладене, химическо 
чистене, таксиметрови услуги, трансфери от и до летище, 
Rent-a-car, екскурзии и сити турове, пощенски и куриерски 
услуги, рум сървиз. 
 
 

КОНТАКТИ 

 
Ул. Проф. Христо Вакарелски 1А 
1700 София, БЪЛГАРИЯ 
Тел.: +359 2 963 31 30 
Тел.: +359 2 963 20 04 
GSM: +359 885 755 455 
E-mail: reservation@OlivesHotel.com 
URL: http://www.OlivesHotel.com 
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