
Сватбени Пакети



Вариант 1

Салата
Селска салата

/домат, печена чушка, сирене, маслина, салатен лук, магданоз/

Студено предястие
Плато български колбаси

/луканка, пушено филе, филе „Елена”/ - в плато за 4 човека

 Топло предястие
Пълнена тиквичка със зеленчуци, запечена с ементал

Основно ястие
Пилешко филе на скара със задушени броколи и сос топени сирена



Салата
Шопска салата

/домат, краставица, печена чушка, сирене, лук, маслина/

Студено предястие
Плата български сирена с билки

/краве сирене, овче сирене, прясно сирене, кашкавал/ - в плато за 4 човека

Топло предястие
Патладжан с телешко рагу на пещ

Основно ястие
Свински джолан на бавен огън с картофи на фурна с розмарин

Вариант 2

Салата
Комбинирана салата

/домат, караставица, печена чушка, снежанка, къополу, сирене/

Студено предястие
Селекция от колбаси и сирена

/луканка, италиански колбас, овче сирене и кашкавал/ - в плато за 4 човека

Топло предястие
Зеленчуков медальон

/патладжан, тиквичка и домат, запечени с кашкавал/

Основно ястие
Младо телешко на фурна с печен сос гарнирано с печен картоф с билки

Вариант 3
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Вариант 4

Салата
Салата „Гръцка”

/домати, краставици, чушки, лук, маслини, сирене/

Студено предястие
Мариновани и пушени рибни деликатеси

/ролца от тиквичка с пушен паламуд и маринована сьомга/

 Топло предястие
Запечено козе сирене върху круша с мед и орехи

Основно ястие
Филе от лаврак или ципура на скара със задушени зеленчуци

Вариант 5

Салата
Микс зелени салати със скариди, синьо сирене и цитрусов дресинг

Студено предястие
Поширана сьомга върху тиквички и моркови

Топло предястие
Калмари по средиземноморски ***

Основно ястие
Задушен заек с бекон на пещ гарниран с бял и черен ориз
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Салата
Салата „Капрезе” върху зелени салати

Студено предястие
Предястие в Италиански стил

/прошуто, паремезан, моцарела, маслинова паста/ - в плато за 4 човека

 Топло предястие
Тигрови скариди с джинджифил и Перно ***

Основно ястие
Филе от ципура на фурна с маслини, каперси, чери домати и лукчета

Вариант 7

Салата
Салата „Бурата“

/градински домат, прясно италианско сирене Бурата, рукола, зехтин/

 Топло предястие
Гъши дроб с праскова и карамел ***

Основно ястие
Сьомга филе с мед и балсамико на пещ, с хрупкава коричка от корнфлекс, 

филиран бадем и пармезан, с гарнитура от аспержи на скара ***

Следястие
Лимоново сорбе

Вариант 6



Салата
Салата „Цезар“ със скариди

/зелена салата, айсберг, крутони, пармезан, сос аншоа, скариди/

Студено предястие
Палачинка с мус от сирена и маринована сьомга

 Топло предястие
Октопод на скара с домати, маслини и каперси, фламбиран с Перно ***

Основно ястие
Сьомга филе на фурна с териаки, бял и черен сусам, гарнирана с шайби от 

печен картоф на скара ***

Следястие
Ягодово сорбе

Вариант 8
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Дегустация
Дегустация на сватбено меню е възможна след капариране на сватбеното 
събитие, с предварителна резервация и уточнен вариант, с възможност за 
избор между 2 основни ястия.
За повече от 1 вариант меню, дегустацията се заплаща допълнително по 
цена на меню.

Такса за внесен алкохол
Внасянето на алкохол се позволява само за сватбената вечеря. Таксата за 
внесен алкохол е в размер на 7.00лв на човек.
Позволява се внасяне на високо-алкохолни спиртни напитки и вино.
При предварителна поръчка на алкохол на цели бутилки от заведението  
получавате 30% отстъпка от цената по меню на избраният артикул.
Не е разрешено внасянето на безалкохолни напитки, бира, енергийни 
напитки и различни видове храни. Изключение е сватбената торта, за която 
задължително се изисква сертификат за произход.

Такса „Овъртайм”
След 5-я час на сватбеното събитие /за вечерни сватби 24.00ч. се приема за 
край/ започва да тече 200.00лв овъртайм на всеки започнат час /във всички 
ангажирани локации след 24:00ч /

Украса „Бяло и Синьо”
Бели калъфи за столове със сини панделки, сини шлайфери за масите, 
бели покривки за масите, бяла драперия за масата на младоженците.
Цена – 3,00лв за стол/място.

Ползване на терен за изнесена церемония
Амфитеатър – 300.00лв.
Марина Бийч Бар – 500.00лв.
/в цената не влиза украса/
/в цената влиза само необходимия терен за церемонията/

Ползване на сватбена арка - 50лв. /в цената не влиза украса/

Краен час за фоерверки
По нареждане на община Созопол, позволеният най-късен час за 
фойерверки е 22:00ч.

Период 14.09 - 04.06 05.06 - 25.06 26.06 - 23.08

24.08 - 13.09

Вариант 1 48.00 лв. 58.00 лв. 68.00 лв.

Вариант 2 48.00 лв. 58.00 лв. 68.00 лв.

Вариант 3 52.00 лв. 62.00 лв. 72.00 лв.

Вариант 4 58.00 лв. 68.00 лв. 78.00 лв.

Вариант 5 58.00 лв. 68.00 лв. 78.00 лв.

Вариант 6 60.00 лв. 70.00 лв. 80.00 лв.

Вариант 7 70.00 лв. 80.00 лв. 90.00 лв.

Вариант 8 98.00 лв. 118.00 лв. 138.00 лв.

Предложения за десерти
Цена - 5.50 лв. за парче

Малинов чийз кейк
Чийз кейк „Мохито”
Шоколадов чийз кейк с бейлис
Чийз кейк с бял шоколад и плодове
Плодова торта
Шоколадова торта
Класическо тирамису
Портокалово тирамису
Лешниково тирамису

Допълнителни поръчки

Питка за захранване - 30 лв.
Питка за разчупване - 30 лв. 
Домашно аранжирано пиле 
за ритуал - 30 лв. 
Торта за кумство - по договаряне, 
в зависимост от вида и размера 
на тортата.

Предложения за уелкъм дринк
/преди или след церемонията
цената включва 6 коктейлни маси/ 

Welcome drink „Standart”
10 лв./човек
Чаша италианско просеко - 75 мл.
Минерална вода 0.500
Атлетка със синьо сирене и грозде
Атлетка с гауда и зелена смокиня

Welcome drink „Premium”  
30 лв./човек
Чаша френско шампанско - 75 мл.
Минерална вода 0.500
Атлетка със синьо сирене и грозде
Атлетка с гауда и зелена смокиня
Атлетка с камамбер и ягоди
Пастет от гъши дроб върху 
панетоне
Волован с поширана скарида върху 
крем филаделфия  

Цени за 1 брой куверт



Музикално оформление
Препоръчително е да се ползва озвучението изградено в ресторантите.
Задължително е ползването на озвучението на „Марина Бийч Бар“, поради 
изградена звукова бариера.

След 23:00 ч. е желателно музиката да се намали заради гостите 
на комплекса.

Организиране на сватбена вечеря на „Марина бийч бар“
Поради спецификата на заведението, налагаща затваряне на търговската зала,
за подреждане и украсяване, което спира и ограничава работата му на 
свободна консумация, се заплаща такса „Наем“. Размера на таксата е плаващ, 
в зависимост от броя на заявените куверти, които се приспадат от посочените 
суми в таблицата. Всички допълнителни поръчки се таксуват отделно.

Период 21.09 - 21.05* 22.05 - 25.06 26.06 - 23.08

24.08 - 20.09

Марина Бийч Бар Заведението не 
работи*

5000.00лв 7000.00лв

Ограничения в периодите за провеждане на сватбени събития
Поради сезонната натовареност на ваканционен комплекс Санта Марина, 
се налага ограничение във възможността за провеждане на сватбени събития. 
В периода от 01.07.2020 до 25.08.2020 не се провеждат такъв тип събития. 
При проявен настоятелен интерес от ваша страна за сватбено събитие в 
посочения период, можем да предложим компромисен вариант, в който да се 
начисляват допълнително 30% върху цените за 1 брой куверт.

Запазване на дата
Запазването на датата и локацията за сватбеното Ви събитие ще бъде факт, 
когато получим аванс от 2000.00лв., след което издаваме документ. 
Разплащането може да бъде в брой, с карта или по банка.

Крайно плащане и доплащане на допълнителна консумация
10 работни дни преди датата на провеждане на събитието, трябва да се 
заплатят на 100% всички предварително заявени услуги. 

На следващия ден след сватбата се заплаща всичко допълнително от вечерта, 
като начина на плащане трябва да бъде уточнен дали ще бъде в брой или с 
карта.

Допълнителни условия
За правилната организация на събитието, е необходимо да бъдат ясни всички 
условия най-малко 10 работни дни преди датата на провеждане на събитието. 
При промяна на предварително заявените бройки куверти, 10 дни преди 
събитието, се приема единствено увеличаване на кувертите 
и заявените услуги.

За повече информация и въпроси относно заведенията:
E-mail: restaurant@santamarina.bg, Мобилен: +359 889 722 027

Нощувка за младоженци
Като комплимент за бъдещите младоженци - нощувката в първата брачна нощ 
е за сметка на Ваканционно Селище Санта Марина и 
FPI Hotels & Resorts.

Хотелско настаняване и оферти
Ваканционно селище Санта Марина може да предложи преференциална 
оферта за настаняване на Вас и Вашите гости по време на специалния Ви 
празник. Предложението ще бъде изготвено допълнително спрямо 
изискванията Ви и заетостта на комплекса за съответния период. 

Моля свържете се с нас на посочените координати:
E-mail за запитвания: event@santamarina.bg
E-mail за резервации: reservations@santamarina.bg
Мобилен: +359 889 707 871, Стационарен: +359 2 810 7700

* датите подлежат на промяна в зависимост от метеорологичните условия



www.santamarina.bg


