HOTEL ORPHEUS PAMPOROVO

Family Mountain Resort

Добре дошли!

Welcome!

Хотел Орфей **** се намира в центъра на
Пампорово на около 5 мин. пеша от Ски
център 1 /Лифт №1. и с бърз достъп до всички
заведения и важни атракции в курорта.
Предлагаме Ви 240 комфортно обзаведени
стаи, 2 ресторанта х 250 места, Лоби бар, Скай
бар, 3 Конферентни зали с различен
капацитет, Спа център, Детски център, Лятна
градина /през летния сезон/, външна детска
площадка и атракциони с игри за деца и
възрастни.

За хотела

The Hotel

На Ваше разположение са 240 стаи с невероятна гледка към планината, част от които с гледка
към емблематичната ТВ кула Снежанка, Ски зоната и живописната гора. Стаите са разпределени
както следва - Стандартни двойни стаи 25 кв.м. 2+1; Премиум Двойни стаи 25 кв.м., Фамилни стаи
2+2; както и два типа Апартаменти.

Ресторанти и заведения

Restaurants

Основен ресторант до 250 места
Тематичен ресторант до 250 места
Скай Бар
Лоби бар

Насладете се на приятна обстановка, вкусна и
разнообразна храна! Организирайте своето фирмено или
лично събитие при нас и нашият екип ще се погрижи за
организацията.
Предлагаме ви варианти за изхранване на блок маса с
богат асортимент от прясно приготвена храна, тематична
българска кухня, сет меню, кафе паузи, коктейл, както и
организиране на музикална програма с DJ, Автентичен
фолклор от Родопите или по Ваше желание.

Конферентен блок

Meetings

Зала “Арфа” - до 25 места
Зала “Евридика” - до 120 места
Зала “Олимпия” - до 350 места
Всяка от залите е оборудвана с мултимедия, екран, флипчарт,
осветление и озвучаване.

Зала АРФА
П-образно
14

Заседателна зала
16

Зала ЕВРИДИКА
ТЕАТЪР
120

Класна стая
60

П-образно
25

Кръгла маса
30

Зала ОЛИМПИЯ
ТЕАТЪР
350

Класна стая
240

П-образно
45/15/45

Кръгла маса
50/20/30

Спа център

Spa & Relax
Насладете се на спокойствието в планината и се отдайте на пълноценна почивка.
Спа зоната се състои от топъл вътрешен басейн, малък детски басейн, джакузи, финландска
сауна, инфраред сауна, билкова сауна и арома парна баня.
Предлагаме ви още Спа меню с разнообразие от процедури, масажи и разкрасителни терапии
за лице и тяло.

Aктивности и Тиймбилдинг

Activities / Teambuilding
Тиймбилдинг

Можем да ви изготвим индивидуална оферта с
предложения за най-различни занимания и игри за
сплотяване на екипа.
Активности сред природата
Планински преходи, екскурзии, въжени паркове, конна
езда, традиция и култура, и много други.

Благодарим ви!

Thank you!

Join us on our social media!

Hotel Orpheus Pamporovo
Marketing & Events department
Pamporovo resort 4870, Bulgaria

@hotelorpheuspamporovo
@hotelorpheuspamporovo

Contact: +359 877115876
Email: events@hotel-orpheus.com
www.hotel-orpheus.com
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