
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нашата цел в Холидей Ин София е да осигурим 

истинско гостоприемство на всеки гост. Тъй като 

светът се адаптира към нови условия за пътуване, ние 

сме поели ангажимент да отговорим на очакванията 

на нашите гости, включително на партньорите ни в 

Строителния сектор, които работят по проекти на 

различни локации, и на които често им се налага да 

ползват настаняване.  

Когато отседнете при нас или в друг хотел на веригата 

InterContinental Hotels Group (IHG), участващ в 

програмата, може да се възползвате от специални 

условия, съобразени с нуждите на сектора: 

• Закуска на бюфет или индивидуално пакетирана 
храна 

• Гъвкави анулационни условия 
• Безплатен високоскоростен безжичен интернет 
• Допълнителни преференции, свързани с 

лоялната програма на веригата  
• Безплатен наземен и подземен паркинг  
• Осигурено пространство за съхранение на 

инструменти и техника (според наличността) 
• Партньорство с хотел, загрижен за природата, 

част от програмата IHG Green Engage  system 
 

Получавате до 20% отстъпка от стандартната цена 

за деня при резервации в Холидей Ин София или 

друг IHG хотел в Европа, участващ в програмата.  

 
Как да резервирам? 
За да се възполвате от преференциалните условия, 

моля, свържете се с нас и ние ще Ви осигурим 

корпоративен ИД номер, с който лесно да 

резервирате следващия си престой.  

Офертата е валидна до 31 декември 2021. 
 

*Вземете Platinum Elite Status в 

лоялната ни програма по-бързо от 

всякога  

За бизнес престой или за почивка, ние 

сме готови да Ви посрещнем. Може 

лесно да достигнете Elite status във 

всички 16 бранда на семейството на 

IHG® Hotels & Resorts до 31 август 2021. 

За повече информация посетете  
IHG FastTrack. 

 

 
  

 

 

 

 

 

Нуждаете се от допълнителна 

информация и съдействие?  

Не се колебайте да се свържете с нас на  

info@holidayinnsofia.bg, за да обсъдим 

Вашите бъдещи проекти и да 

предложим максимален комфорт на 

Вашия екип
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Специално предложение за 

Проекти в Строителния сектор  

 
 
 
Ние сме поели ангажимент 
за високо ниво на чистота. 
Това означава чисти и 
просторни стаи и зали, 
които Ви носят спокойстие 
и уют. 

http://ihg.com/FastTrack
mailto:info@holidayinnsofia.bg

