
Ваканционен Клуб Ривиера

К.кс. Златни Пясъци, гр.Варна

Тел: +359 52 386 704 / 708

Факс: +359 52 386 709

info@rivierabulgaria.com – Отдел Резервации

events@rivierabulgaria.com – Отдел Конгресен Туризъм

sales@rivierabulgaria.com – Отдел Маркетинг и Продажби

Riviera Holiday Club
Ние ще се погрижим за Вашето

така специално събитие!

Сватбата

rivierabulgaria.com rivierabulgaria.com



Бутик Хотел „Оазис“ е един от най-елегантните и атрактивни 

хотели в България, разположен на самия морски бряг. Хотелът е 

построен през 1956г., а пълната му реновация приключва през 2009г. 

Скрит сред величествен парк, със запазен стил на аристократична 

морска вила, с лично отношение към всеки детайл, хотелът ще

Ви предразположи да се почувствате У Дома веднага след 

прекрачване на прага!

Със своето разположение, хотелът предлага завладяващи

гледки, поставяйки морето в краката Ви,

докато казвате заветното ДА... 
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Ресторант
La Terasse

- закрита част - до 80 човека

- открита част - до 120 човека

С атрактивни и разнообразни куверти, Вие и Вашите гости, 

получавате четиристепенно Гурме меню, изготвено от нашия 

Главен готвач. Mенюто ще е съобразено с Вашите очаквания, 

включен пакет напитки и не само това ......

– Настаняване в хотела

– Дегустация на сватбено меню

– Сватбена фотосесия

– Коктейл Добре Дошли

– Настаняване на гости с преференция

– Цялостна организация

– Личен сватбен консултант

и много други....

Това е Вашият сватбен ден
и всичко трябва да бъде

просто... перфектно!

Денят ...
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ФОЙЕРВЕРКИ
Искате впечатляващи фойерверки за вашата сватба? Преживяване, което да 
сложи силен акцент на този специален за Вас ден? Свържете се с нас и ние ще 
организираме мечтаната за Вас сватбена заря.

За Вашите скъпи гости!
Посрещнете началото на Вашия 

специален ден под звуците на 
нежна музика, с чаша

пенливо вино в хармония
с вкусни хапки за

добре дошли.

ТържествотоКОКТЕЙЛ ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ

ВРЕМЕ Е ЗА ПРАЗНИК И ПРИЯТЕЛИ. 

Денят разцъфва и във въздуха се носи предчувствие за ново преживяване. 

С неподвластен на времето стил в аристократичната атмосфера на 

"La Terrace" ще изживеете един незабравим празник. Позволете си 

да се отпуснете и да се потопите във феерия от звуци, 

светлини и неустоими вкусове. Доверете се на 

нашите професионалисти и изживейте 

своята приказка.
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