
1 

  
 

  

1 

+359 2 445 67 89 

ghms.bg 

Бул. Витоша 89 Б 

София, България 

КОРПОРАТИВНА ОФЕРТА 



    

www.ghms.bg 

2 

Българска Асоциация на Електротехниката и 

Електрониката  

Г-н Орлин Димитров                     01 юли 2021г. 

Уважаеми г-н Димитров, 

 

Благодарим Ви за възможността да предложим преференциални цени и условия за настаняване 

на Вашите гости и партньори в Гранд Хотел Милениум София, най-новият бизнес хотел в София. 
 

Корпоративни цени за настаняване: 
  

Категория  стая Корпоративни цени  Описание на стая 

Стая Ексклузив € 120.- 

50 кв.м. просторна стая с изискан дизайн, 

комфортна работна зона с изобилие от светлина и 

уютна релакс зона, зареждане с Неспресо кафе, 

чай и вода 

Стая Премиум  € 140.- 

50 кв.м. Към описанието на стая Ексклузив се 

добавят: спираща дъха гледка към парка, Витоша 

планина и паркинг 

Сигначър 

апартамент 
€ 190.- 

60 кв.м. Към описанието на стая Премиум се добавя 

и панорамна баня с уникална гледка от свободно 

седяща вана 

Екзевкютив 

апартамент 
€ 270.- 

100 кв.м. от 17 до 27 етажи. Апартамент с 

всекидневна и трапезария, спалня и панорамна 

баня. Към това се добавят: спиращи дъха гледки, 

козметика BVLGARI и специални зареждания при 

посрещане и безплатен достъп до Милениум Спа с 

басейн  

 

 Корпоративните цени включват 9% ДДС и следните безплатни услуги: богата закуска 

бюфет, високоскоростен интернет, панорамен фитнес (1500 кв.м.).  

 Туристически данък в размер на € 0.67.-/човек/нощувка се начислява допълнително. 

 Транспорт от/до летище София: € 19.-/човек/еднопосочен ; € 29.-/човек/двупосочен 
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*За времето в което Милениум Бизнес Лаундж не работи се предоставя безплатен паркинг за гости, 

настанени в Премиум категория стая 

 В случай, че на определена дата Хотелът предлага по-ниски публични цени за съответния 

тип помещение, то корпоративните цени ще бъдат актуализирани до същото ниво. 

 Политиката за спазване на противоепидемичните мерки се актуализира в съответствие с 

актуалните изисквания на местните здравни институции и в съответствие със световните 

препоръки и добри практики. Актуална информация ще намерите тук. 

 

Срок за потвърждение: 1 седмица от датата на офертата 

Предложените корпоративни цени за настаняване влизат в сила след писмено потвържение от 

страна на клиента и са валидни само за нови резервации. 
 

Валидност на офертата: 6 месеца от датата на потвърждение на офертата 
 

След изтичане на офертата цените могат да бъдат удължени или предоговорени на база 

реализирания обем. 

 

С уважение, 

 

Магдалена Георгиева 

Директор продажби  

 

ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ  

Моб. тел.: +359 884 400 860 

e-mail: m.georgieva@ghms.bg 

https://grandhotelmillenniumsofia.bg/millennium-prime/
mailto:m.georgieva@ghms.bg

