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Боровец, България 



БОРОВЕЦБОРОВЕЦ
Планински курорт с традиции от 1896

Ситуиран в сърцето на Рила планина, Боровец е най-старият ски курорт в България. 
Ако търсите дестинация с гарантирано снежна зима и живописни летни дни, 

това е вашият правилен избор. 

Тук можете да практикувате не само зимни спортове като алпийски ски, 
каране на сноуборд, биатлон и ски бягане, а и също така и катерене, 
алпинизъм, планински преходи, колоездене и други приключения на 

открито, които да ви накарат да се завръщате отново и отново.



ПРЕЖИВЯВАНЕТО ВИЛА СОКОЛПРЕЖИВЯВАНЕТО ВИЛА СОКОЛ

Само на 10 минути пеша от центъра на Боровец и най-близката ски писта, вила Сокол 
предлага изключителното усещане за дом, далеч от дома, в комбинация с удобствата на 

бутиков хотел, включвайки собствена трапезария, частен спа център и просторна лаундж зона. 

Разположена на три етажа и предлагаща дванадесет стаи за настаняване, вилата е подходяща 
както за семейства и група приятели, които търсят спокойна почивка в Рила, 

така и за корпоративни събития в изискана атмосфера.



ВАШЕТО ВАШЕТО 
ПРИСТИГАНЕПРИСТИГАНЕ

Приветливият ни екип е готов да ви посрещне и да се 
погрижи за всеки детайл от вашия престой.  

Включете се в опознавателна обиколка на вилата или 
се отпуснете с любимо питие, съзерцавайки 

неповторими планински пейзажи.



ПРОСТОРНА ПРОСТОРНА 
ЛАУНДЖ ЗОНАЛАУНДЖ ЗОНА

Стилни пространства, в които да се влюбите

На партерния етаж на вилата ще ви посрещнат отворени 
общи пространства, включващи комфортна кино зона с 
широкоекранен телевизор, мека мебел, разположена 

около модерна камина и кафе-бар. 

А за всеки, за когото това е правилният момент да навакса 
със служебни задачи - специална зона за бизнес срещи.





НАСТАНЯВАНЕТОНАСТАНЯВАНЕТО
Отпуснете се в изключителен комфорт

Вила Сокол предлага настаняване на до 30 души и впечатлява с 
премиум интериор и уникални декорации. 

Стаите за гости са разположени на два самостоятелни етажа - 
десет луксозни двойни стаи и два ексклузивни апартамента. 

Внимателно подбраните естествени материали и топли цветове в 
интериора на стаите създават специална атмосфера, която да ви 
потопи в усещането за собствен дом, а вниманието към детайла 

допринася всяка стая да има свой индивидуален почерк.





ЦЕЛОДНЕВНА ЗОНАЦЕЛОДНЕВНА ЗОНА
ЗА ХРАНЕНЕЗА ХРАНЕНЕ

Доставете удоволствие на сетивата си

Съчетаваща съвременен дизайн, с впечатляващ елегантен 
полилей и френски прозорци, тази част от вила Сокол 
посреща гости през целия ден, разкривайки прекрасна 

панорамна гледка към боровата гора и 
външната градина на вилата. 

Автентична камина на дърва затопля атмосферата, 
а 30-местната трапезна маса е винаги заредена 

да ви посрещне.



КУЛИНАРНА ФИЛОСОФИЯКУЛИНАРНА ФИЛОСОФИЯ
Всяко ястие е откритие

Откъдето и да сте пътували към нас, ще ви предложим кулинарно 
изживяване, което да ви впечатли. 

Ще удовлетворим  кулинарните ви желания с уникален подход, 
съчетаващ традиционни български рецепти и разнообразни 

кулинарни тематики, включващи европейска и 
международна фюжън кухня.





BREAKFAST CLUBBREAKFAST CLUB
Кажете “Добро утро!” на своето тяло

Менюто ни за закуска включва впечатляващ избор от местни специалитети, сирена, колбаси, 
мюсли, плодови тарти, различни варианти на палачинки и прясно изпечени хлебчета. 

Внимателно подбрани блендове кафе и традиционни за България билкови чайове, прясно 
изцедени плодови сокове и смутита, продукти без глутен и още много вариации, 

специално по вкуса ви. 

На всички здравословни изкушения можете да се насладите в комфорта на вашата лична 
стая или в компанията на вашето семейство и приятели в трапезарията. 

Без съмнение, ще бъдете доволни от всяка хапка.



 КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВЕЧЕРЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВЕЧЕРЯ
Кулинарно приключение на световно ниво

Шеф готвачите ни са в постоянна комуникация с местни доставчици, за да можем 
да гарантираме, че в приготвените от нас ястия ще бъдат вложени свежи и сезонни 

продукти от най-високо качество и всяко следващо ястие от менюто ще е още по-вкусно. 

От закуска до вечеря, всеки момент от деня ви e внимателно обмислен, за да ви донесе 
незабравимо и уникално гурме изживяване.

Екипът на вилата ще ви поглези и с възможността да организира за вас романтична 
вечеря на свещи и дори планински фест - 

за да се потопите в планинския свят на удоволствия.



БЛАЖЕНСТВО СЛЕД ВЕЧЕРЯБЛАЖЕНСТВО СЛЕД ВЕЧЕРЯ
Време за аперитив - да, моля!

Близо до трапезната зона е позициониран специалният ни дизайнерски бар, 
който е идеалното място, на което да планирате своя аперитив.

 
Точно тук, ще бъдете пренесени в околосветско пътешествие в света на 

алкохолните напитки от най-висок клас. 

Селекция от ордьоври, както и прецизно подбрани вина, 
ще осигурят на гостите автентична атмосфера и незабравими моменти 

в сърцето на планината.



УЕЛНЕС БЯГСТВОУЕЛНЕС БЯГСТВО
Открийте своя вътрешен мир

Място, посветено изцяло на тишината 
и спокойствието, включващо 

сауна, джакузи и стая за спа терапии. 

Авторски масажи, процедури за извайване на тялото, релаксиращи 
ароматерапевтични ритуали и възстановяващи процедури за лице, 

са само част от терапиите, 
които ще ви предложим. 

Вила Сокол разполага и със собствен фитнес център, отворен 
денонощно за спортни тренировки.



УДОБСТВАТАУДОБСТВАТА
Впечатляващо, лично планинско убежище

• Луксозно настаняване за група до   
 30 души (24 възрастни и 6 деца)

• 10 луксозни двойни стаи и 
 2 превъзходни апартамента

• Трапезария и лаундж зона

• Джакузи на закрито, сауна и фитнес

• Кабинет за масажи и процедури

• Мултифункционална зала 
 (3 варианта на интериор)

• HD телевизори в лаундж зоната и всички стаи

• Вътрешен асансьор до всички етажи
 
• Високоскоростна Wi-Fi интернет връзка
 
• PS3 и други игри
 
• Маси за шах и мултиезична библиотека
 
• Ски гардероб
 
• Пране и гладене 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 
ПРИ ЗАЯВКАПРИ ЗАЯВКА

Изживейте планинската почивка в изключителен стил

• Трансфери от/до летище
 
• Детегледачка
 
• Лифт пропуски, ски уроци и   
 наем на екипировка
 
• Гурме пикник обяди 

• Индивидуално изготвени     
 активности в и около курорта
 
• Фитнес и йога инструктори
 
• Масажи и разкрасителни процедури
 
• Корпоративни и частни събития



ЗИМНИ АКТИВНОСТИ В БОРОВЕЦЗИМНИ АКТИВНОСТИ В БОРОВЕЦ
Магията на зимна Рила

Сгушен в красивата планина Рила, Боровец е една от най-добрите дестинации за зимни 
активности като каране на ски, сноуборд, шейни, планински преходи с водач или 

предприемане на незабравимо приключение в гората с моторна шейна.

Със своите 24 писти, модерните и добре поддържани 12 лифта, условията за нощно каране 
на ски и зимния парк за деца, Боровец ще надмине очакванията и 

на най-взискателните туристи и почитатели на зимни спортове.

Ако не сте любител на ски спорта или просто искате да си отдъхнете от пистите, 
има няколко зимни активности, които бихте могли да опитате: 

каране на снегоход, пързаляне с шейни с кучешки впряг,
 езда на кон върху сняг, катерене по лед и др.



ЛЕТНИ АКТИВНОСТИ В БОРОВЕЦЛЕТНИ АКТИВНОСТИ В БОРОВЕЦ
Открийте летните забавления

Боровец е изключително популярен като зимен рай за скиори и сноубордисти, но курортът също 
е разпознаваем и като дестинация за лятна почивка. Заобикалящият вила Сокол планински 
пейзаж ще ви мотивира да изживеете летните дни по най-пълноценния начин и да оцените 

красотата им с всичките си сетива. 

Когато става въпрос за летни занимания, любителите на природата имат редица възможности. 
Живописните, отрупани в зеленина планински склонове, ще ви посрещнат за практикуване на 

преходи, катерене, планински велосипедизъм, парапланеризъм и езда.  

Боровец през лятото ви изкушава и да вземете кошница за пикник и одеяло и да се насладите на 
китна зеленина и ярко синьо небе сред природата.



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАССВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Премиум вила в Боровец, България

Без значение дали искате да резервирате луксозно бягство със семейство и приятели, 
да организирате планински празник или да бъдете домакин на корпоративно събитие - 

вила Сокол е отличният избор.
 

Вила Сокол
к. к. Боровец, България 
Тел.: +359 876 101 101

www.sokol-th.comreservations@sokol-th.com

villasokol  luxuryvillasokol


