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Разкажете ни историята си.

Tell us your story.

Разкрийте ни мечтите си.

Share your wishes.

Споделете желанията си.

Reveal your dreams.

WE KNOW YOU DESERVE THE BEST
BECAUSE IT'S YOUR SPECIAL DAY!
Ние знаем, че Вие заслужавате най-доброто,
защото това е Вашият Специален ден!

T

TODAY.
TOMORROW.
FOREVER.
Днес.
Утре.
Завинаги.
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In the heart of Burgas Sea Garden,
surrounded by ancient, beautiful trees
and gently accompanied by the sea
breeze - Grand Hotel & SPA Primoretz is
the most suitable place for
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В сърцето на Морската градина на Бургас, обгърнат
от вековна растителност и нежно гален от морския
бриз – Гранд Хотел и СПА Приморец е найподходящото място за организиране на Вашата
романтична сватба.
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AS UNIQUE
AS YOU ARE!
Толкова уникалнo
колкото сте и Вие!
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I do

Say "
." at our elegant &
emblematic PRIMORETZ. Inspired by
you, we create glamour and elegance
with the impeccable coordination of
our team of experts, who pay
attention to every detail...

...

ur Drea
a real .
Кажете „ДА" в елегантния и
емблематичен ПРИМОРЕЦ!
Вдъхновени от Вас създаваме блясък и
елегантност, безупречна координация
на екип от експерти с внимание към
всеки детайл, за да превърнем
МЕЧТАТА Ви в реалност!
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SOMETHING
TRULY MAGICAL.
Нещо
наистина магическо.

Truly

e
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LOVE IS IN
THE DETAILS...
Любовта е
във детайлите...
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Our weddings range from exotic to
classic to suit best your taste. We will
help you make your wedding
celebration compliant with your
unique vision.
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...wonderful wedding ritual in our
hotel's lovely garden or a welcome
drink for your guests in the coziness
of our Primoretz Lounge Bar.

От екзотична до класическа сватба, ние ще Ви
помогнем да осъществите своето сватбено
тържество, пречупено през призмата на Вашето
неповторимо усещане. Вашата приказка може да
започне с изнесен ритуал в прекрасната градина на
хотела или Welcome drink за Вашите гости в
класическия уют на Лаундж бар Приморец.
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Grand Hotel & SPA Primoretz provides you
with an exceptional collection of
premises – Primoretz Classic Restaurant,
in a baroque style with mahogany and
gold ornamentation as well as a ballroom
"Grand Primoretz", in soft and warm
tones.
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За Вашето съвършено сватбено тържество Гранд
Хотел и СПА Приморец Ви предоставя:
Класически Ресторант Приморец в бароков стил с
махагонов привкус и златна орнаментика и зала
Гранд Приморец в нежни и топли тонове във
викторианска стилистика.
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A WONDERFUL
BEGINNING...
Прекрасно начало...
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For the convenience
of your dear guests
Our team will offer you a tailor - made
package of services according to your
requirements.

ЗА УДОБСТВОТО НА ВАШИТЕ
СКЪПИ ГОСТИ
Нашият екип ще подходи индивидуално към Вас,
изготвяйки Ви предложения според Вашите
изисквания.

Truly
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SPA moments for
the special guests

I

Indulge
yourself & your
beloved.
Поглезете себе си и своя
любим човек.

Before the Big day begins, leave yourself
in the hands of our spa professionals at
th
the 6 SENSE SPA CENTER to enjoy a
truly majestic, relaxing experience and
a complete makeover from our
hairdressing and makeup stylists, with
whom you will become the bride of your
dreams!
СПА МОМЕНТИ ЗА
СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ
Преди големият ден да започнe, се оставете в
ръцете на специалистите ни от СПА център
th
6 SENSE, за да се насладите на една истинска
релаксираща магия и очарователна визия, с която
да се превърнете в булката на своите мечти!
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Celebrate your new beginning and may the
magic of the day continue...
Отпразнувайте Вашето ново начало и оставете магията на
деня да продължи...
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градина

+359 56 910 910
marketing@hotelprimoretz.bg

