Хотелът се намира в един от най-бързо развиващите се райони на столицата –
бул. “България” и предлага бърз и лесен достъп до центъра на града. Феста София е близо
до Националния исторически музей, Боянската църква от 1259г., /културен паметник под
закрилата на ЮНЕСКО/ и Национален парк Витоша. Хотелът разполага със 120 модерно и
стилно обзаведени стаи, два луксозни апартамента. Всички стаи имат прекрасен изглед
към града или към планината Витоша. Хотел Феста София разполага с голяма зала за
конферентни мероприятия с капацитет 150 места и с две малки зали за срещи – за 20 души
при подредба тип заседателна зала. Залите разполагат с телефон, кабелен и wireless
интернет. Уиски Бар Феста София е идеално място за нощни забавления, където ще се
насладите на първокласни напитки, изискана обстановка и подбрана музика. Хотел Феста
София е носител на престижната награда "Сграда на годината 2005" в категорията "Градски
хотели".
The 4-star hotel is located in one of the most quickly developing areas of Sofia. The hotel’s
perfect location offers quick access to the city downtown and some of the most famous
landmarks in Sofia: the National History Museum and the Boyana Church founded 1259, part of
the UNESCO World Heritage List and the National Park Vitosha. The hotel offers 116 modern
and stylish rooms, 14 of which are deluxe, 3 spacious suites and a presidential suite. All the
rooms have views over the mountain or the city. Festa Sofia offers a fully equipped convention
center. There are three conference halls, one with capacity of 150 and two with capacity of 20
attendees. Wireless internet access is available free of charge. Recently expanded the Whiskey
bar of the hotel is a magnet for youngsters looking for night adventures and first class drinks
and service. Hotel Festa Sofia is the winner of the prestigious award “Building of the Year 2005”
in the category “City Hotels”.
www.festasofia.com

Отпуснете се в стилна обстановка и уютна атмосфера и си подарете неповторимо кулинарно
изживяване. Насладете се на качествени напитки и добре поднесени ястия под нежните
звуци на пиaното. Най-добрият завършек на един прекрасен обяд или вечеря са
класическите ни десерти. Ще се влюбите в изящните сладкарски шедьоври с мек аромат
на карамел, шоколад и пресни плодове.
Pесторант Фeста разполага със 150 места и предлага прекрасни възможности за
организиране на тържества, приеми, официални вечери, сватби, коктейли.
Relax in the stylish and cozy atmosphere and give yourself a unique culinary experience. Enjoy
the good quality drinks and meals served under the sounds of a piano. The best ending to a
wonderful lunch or dinner is our classic desserts. You'll love the exquisite pastry masterpieces
with a soft aroma of caramel, chocolate and fresh fruit. Restaurant Festa has 150 seats and
offers wonderful opportunities for organizing the celebrations, receptions, formal dinners,
weddings, cocktails.

www.blog.festahotels.com

Хотел Феста Уинтър Палас е перлата на курорта Боровец. Уникален по стил и обзавеждане,
хотелът съчетава почивка на планина с първокласно обслужване и изискан лукс. Хотелът
предлага 39 луксозни стаи, 15 малки апартамента и 12 луксозни апартамента, VIP
апартамент с достъп на асансьора до самия апартамент. Барове, закрит плувен басейн,
модерен СПА център, конферентни и бизнес зали, стая за игри, Гурме и Български
ресторант за любителите на изисканата кухня. През 2011 г. Феста Уинтър Палас спечели
наградата за "Най-добра онлайн репутация" на най-престижното изложение за луксозен
туризъм в Европа - Meeting Luxury in Switzerland – 2011. През февруари 2012 г. хотелът
спечели златен приз за най-добър петзвезден планински хотел на 2011 г. на списание
“Туризъм и отдих” в рамките на Ваканция & СПА Експо 2012 г., София.
Festa Winter Palace is the pearl of the Borovets resort. Unique in style and furniture, the hotel
combines mountain holiday with first class service and elegant luxury. The hotel offers 39
deluxe rooms, 15 junior suits and 12 luxury suites, VIP suite with access from elevator straight
to the very suite. Bars, indoor swimming-pool, modern SPA centre, conference and business
halls, playroom, Gourmet and Bulgarian restaurant for exquisite cuisine lovers.
In 2011 Festa Winter Palace won the Award for the Best Online Reputation of the most
prestigious expo for luxurious tourism in Europe - Meeting Luxury in Switzerland – 2011.
In February 2012 the hotel won a Gold Award for the Best Five-Star Mountain Hotel of 2011 of
the Tourism and Recreation Magazine within the Vacation & SPA Expo 2012, Sofia.

www.festawinterpalace.com

Гурме ресторант
Гурме ресторантът предлага на своите клиенти да се възхитят на гастрономните
изкушения. Ще бъдете впечатлени от изисканата атмосфера и гостоприемство на
интериора. Насладете се на специалитети от изисканата Европейска кухня в комбинация с
висококачествени и първокласни вина.
БГ Ресторант
Любителите на Българската национална кухня могат да опитат домашно приготвени ястия,
а атмосферата ще Ви отведе обратно към 30-те години на миналия век.

Gourmet Restaurant
The Gourmet Restaurant is for the most exigent admirers of the gastronomy temptations. You
will be impressed by the distinguished atmosphere and hospitality of the interior. Enjoy fine
European cuisine specialties in combination with high quality wines and first class spirits.
BG Restaurant
The Bulgarian National cuisine lovers will taste home-made dishes in the BG Restaurant. The
atmosphere will take you back to the 30’s of the last century.

www.festawinterpalace.com

Хотел Феста Чамкория се намира в курорта Боровец, разположен сред вълшебството на
вековните борови гори. Хотелът е на 1200 м от ски център Боровец и от началната станция
на кабинковия лифт. Хотелът е идеалното място за каране на ски, семейна почивка и
романтично пътешествие в планината. Детската градина е на разположение за тези, които
са взели своите малки деца на почивка. Хотелът разполага с 11 луксозни апартамента, 25
малки апартамента, 12 двойни стаи и 6 единични стаи с модерен дизайн в стил „лято” и
„зима”, вътрешен басейн, фитнес, модерен СПА център, ски гардероб, ресторант, лоби бар,
конферентна зала, бизнес зала, детска занималня, зала за игри, паркинг.
Hotel Festa Chamkoria is located in the ski resort Borovets, among the beauty of the century old
pine woods. The hotel is 1200 m away from the ski center Borovets and from the Gondola base
station. The hotel is the perfect place for skiing, family holiday and a romantic trip to the
mountains. A kindergarten is available for those who have there little kids on vacation. The hotel
offers 11 suites, 25 junior suites, 12 double rooms and 6 single rooms with modern design in
style of “summer” and “winter”, indoor swimming-pool, fitness, modern SPA center, ski
storage, restaurant, lobby bar, conference and business hall, kindergarten, playroom, parking
lot.

www.festachamkoria.com

Четиризвездният хотел Феста Панорама е разположен на брега на морето между
най-големия български курорт Слънчев бряг и един от най-старите градове в Европа Несебър. Хотелът разполага с 225 двойни стаи и 15 апартамента - всички стаи са с големи
тераси, от повечето от които се разкрива спираща дъха гледка над залива на Слънчев бряг.
Хотелът предлага отлични възможности за релаксация, вътрешен и външен басейни,
ресторанти, нощен клуб, лоби бар, фитнес, СПА и уелнес център, конферентни зали,
спортна и детска анимация, волейболно игрище. Хотелът е носител на три престижни
награди: “Сграда на годината 2003” в категорията за ваканционни хотели, първа награда в
конкурса “Фасада на годината” и награда за качество “PRIMO” на Световното туристическо
изложение в Лондон.
The four-star Hotel Festa Panorama is located on the sea shore between the largest Bulgarian
resort Sunny Beach and one of the oldest towns in Europe – Nessebar. The Hotel offers 225
double rooms and 15 suites - all the rooms are with large balconies, most of which reveal a
breathtaking view over the Sunny Beach gulf. The hotel offers excellent opportunities for
relaxation, indoor and outdoor swimming-pools, restaurants, night club, lobby bar, fitness, SPA
and wellness center, conference halls, sports and children animation, volleyball playground.
The hotel has three prestigious awards: “Building of the Year 2003” in the category “Holiday
Hotels”, the first prize in the contest “Facade of the Year”, and the Quality Award “Primo” of the
World Tourism Expo in London.

www.festapanoramabg.com

В непосредствена близост до плажа в Поморие се намира Феста Поморие Ризорт.
Луксозният комплекс разполага с хотелска и апартаментна част и предлага разнообразни
възможности за развлечение и почивка. Феста Поморие Ризорт съчетава внушителна
архитектура и комфортен интериор и екстериор. Хотелът предлага 36 комфортни двойни
стаи и 12 просторни апартамента. Апартаментната част се състои от 80 студия и 149
апартамента с хол и кухненски съоръжения. Повечето от стаите и апартаментите са с тераси
с гледка към морето или към парка. Ресторантът с тераса на самия плаж е идеално място за
романтични вечери или лек обяд. Хотелът предлага дневна спортна анимация и търговски
център. Нашите гости могат да ползват услугите на СПА центъра на Виа Понтика Ризорт,
където могат да се насладят на терапии с поморийска кал и луга, винени терапии.
Festa Pomorie Resort is situated adjacent to the beach in Pomorie. The luxurious complex has
a hotel and an apartment area and offers various opportunities for recreation and relaxation.
Festa Pomorie Resort combines impressive architecture and comfortable interior and exterior.
The hotel offers 36 comfortable double rooms and 12 spacious apartments. The apartment
house consists of 80 studios and 149 apartments with a living room and kitchen facilities. Most
of the rooms and apartments are with balconies overlooking the endless sea or the park. The
restaurant with a terrace on the beach is a perfect choice for romantic dinners or light lunch.
The hotel offers daily sport animation and shopping centre. Our guests are welcome to the SPA
center of Via Pontica Resort, where they can enjoy mud and lye therapies, wine therapies.

www.festapomorie.com

Виа Понтика Ризорт е разположен сред красив зелен парк, на метри от плажа. Комплексът
съчетава луксозен хотел, автентична поморийска изба от 1932 г. и дегустационна. Гостите
на хотела могат да се насладят на уникални винени спа процедури, а в избата могат да
опитат едни от най-добрите вина от собствени лозя в България. Хотелът разполага с 38
луксозни двойни стаи, 36 апартамента и 19 студия. Всички стаи и апартаменти са
климатизирани, с луксозни бани с вани или душ. Апартаменти са предназначени за
настаняване на семейства с деца или повече от 2-ма възрастни. От балконите се разкрива
невероятна гледка към брега на морето и парка на курорта. Хотелът разполага с
ресторанти, барове, дегустационна зала, детска градина, детски площадки, плаж и водни
спортове, конферентна зала.
Via Pontica Resort is located amidst a beautiful green park near the beach. The complex
combines a luxurious hotel, an authentic Pomorie cellar since 1932, and a tasting room. Guests
can enjoy unique wine SPA procedures and taste in the cellar some of the finest wines from its
own vineyards in Bulgaria. The hotel offers 38 luxurious double rooms, 36 apartments and 19
studios. All the rooms are air-conditioned with luxury baths with bath-tubs or showers. All the
apartments are designed to accommodate families with children or more than 2 adults. The
room balconies reveal incredible views of the sea coast and the resort’s park. The hotel offers
restaurants, bars, tasting room, kindergarten, playgrounds, beach and water sports,
conference room.

www.festaviapontica.com

Част от Виа Понтика Ризорт 5 * в Поморие са винарната и ресторант "Избата". Виненият
комплекс е разположен на територията на красив парк, на брега на морето около
функционираща винарска изба, построена през 1932г. Дегустационната, винарната (стая за
съхранение на вино) и ресторантът се намират в самата изба. Автентична атмосфера под
лозята със специалитети от българската национална кухня и балканския фолклор ресторантът е страхотно място да опитате от българските традиции. В ресторант "Избата”
се сервират домашно приготвени ястия от традиционната българска кухня, тук можете да
намерите най-добрите мезета за любимото си вино и да се насладите на атрактивни
фолклорни програми. Ресторантът предлага всички ястия с пресни зеленчуци от
собствената си зеленчукова градина. Тук можете да опитате отбрани вина и напитки от
Черноморско злато - Поморие, производител на качествени вина, бренди и ракии, които
печелят всяка година най-престижните награди в страната и чужбина.
Part of Via Pontica Resort 5* in Pomorie is winery and restaurant “Izbata”. The wine complex is
located on the territory of a beautiful park on the sea-shore around the functioning wine-cellar,
built in 1932. Wine tasting, wine house (a room for wine storage) and restaurant are situated in
the wine-cellar. Authentic atmosphere under the vineyards with specialities from the Bulgarian
cuisine and the Balkan folklore – the restaurant is a great place to experience the Bulgarian
traditions. Home-made dishes from the traditional Bulgarian cuisine are served at the “Izbata”
restaurant, here you can find the best appetizers for your favorite wine and enjoy the attractive
folklore programs. The restaurant offers all dishes with fresh vegetables from its own vegetable
garden. Here you can taste selected wines and drinks from Black Sea Gold - Pomorie, a famous
quality wine, brandy and rakia maker, which wins the most prestigious awards in the country
and abroad every year.
www.festaviapontica.com

Хотел Феста Kласик се намира в центъра на град Поморие, в близост до кея. Хотелът се
помещава в изцяло ремонтирана бивша сграда на банка, един от символите на града, с
автентичен класически стил с часовник. Хотелът разполага с 6 двойни стаи и два
апартамента с уникален дизайн. Интериорът предава класическия дух на миналия век.
Всички стаи са оборудвани с удобни санитарни възли, телевизори и централна климатична
система. Всеки апартамент разполага с хол и спалня. Хотелът предлага всички удобства за
приятна почивка на море, съчетана с високо ниво на обслужване и стила на Феста Хотели.
Ресторантът разполага с общо 55 места в класически уютна обстановка сред уникални
стенописи стъклопис и Арабеск. Повечето стаи и апартаменти са с изглед към централната
алея и кея.
Festa Hotel Classic is situated in the center of the town of Pomorie, close to the quay. The hotel
is in the bank building with the clock which is a symbol of the town, fully restored and renovated
in the authentic classical style of the building. The hotel offers 6 double rooms and two suites
with unique design. The interior interprets the classical spirit of the past century. All the rooms
are equipped with comfortable bathrooms, TV and central air conditioning. The suites have a
living room and a bedroom. The hotel offers all the comforts for a pleasant holiday on the sea
combined with the high level service and style of the brand Festa Hotels.
The restaurant has a total of 55 seats in a classic cozy atmosphere among the unique painted
stained glass and Arabesque. Most of the rooms and suites reveal views over the nice central
promenade and to the quay.

www.festahotels.com

„Феста Клуб” Ви дава предимството да ползвате отстъпки от стандартните цени и пакети за
настаняване във веригата „Феста Хотели”. Да се настаните по-рано (преди 12:00 ч.), или да
напуснете хотела по-късно (до 16:00 ч.). С нашата карта сте с приоритет при резервациите.
Всеки престой и консумация, начислени на стаята, Ви носят определен брой точки. Те могат
да бъдат използвани като платежно средство във всеки един от хотелите ни. Това са само
част от предимствата и приятните изненади, които получавате като членове на клуба във
веригата „Феста Хотели”.
Повече информация за „Феста Клуб”
можете да намерите на www.festahotels.com.
Festa Club gives you the priority to use discounts and packages for accommodation at the Festa
Hotels Group. To check in early (before 12 a.m.) or to check out late (until 4 p.m.). With our card
you get priority while making reservations. Each stay and consumption is charged on your room
account, which brings you certain amount of points. They could be used as a payment
instrument at each of our hotels. These are only some of the privileges and the surprises, which
you receive as a member of the Festa Hotels Group.
You can find more information about
Festa Club on www.festahotels.com.

Hotel Festa Panorama
Nesebar 8230, Han Krum Str.
Reception: +359 554 29700
www.festapanoramabg.com

FESTA
SOFIA

Hotel Festa Sofia
Sofia 1404, 83 Bulgaria blvd.
Reception: +359 2 818 9618
www.festasofia.com

FESTA
PANORAMA

FESTA
WINTER
PALACE

Hotel Festa Winter Palace
Borovets 2010
Reception: + 359 2 489 7222
www.festawinterpalace.com

FESTA
POMORIE
RESORT

Festa Pomorie Resort
Pomorie 8200
Reception: +359 596 36500
www.festapomorie.com

VIA PONTICA
RESORT

Via Pontica Resort
Pomorie 8200
Reception: +359 596 296 00
www.festaviapontica.com

FESTA
CHAMKORIA

Hotel Festa Chamkoria
Borovets 2010
Reception:+359 2 421 0430
www.festachamkoria.com

За резервации:
0700 144 22; +359 2 8189 617; +359 2 8189 621
e-mail: reservations@festahotels.com
For reservations:
+359 2 8189 617; +359 2 8189 621
e-mail: reservations@festahotels.com

