


Еnjoy the unique atmosphere
of our business and leisure city hotel

Насладете се на уникалната атмосфера
на нашия градски хотел за бизнес и почивка



Enjoy our Superior Business rooms, 
exclusively designed as to combine a warm 
and cozy atmosphere.

Насладете се нашите Супериор Бизнес стаи, които
са изцяло проектирани да комбинират комфорт и 
уют в едно.



• Individually controlled air-conditioning
• Complimentary Wi-Fi internet & 43" HD TV
• Safety deposit box
• Tea/coffee making facilities
• Spacious working desk
• Direct dial telephone
• Hairdryer and telephone in the bathroom
• Bathtub equipped bathroom
• Minibar and Room Service

• Климатик с индивидуално управление
• Безплатен безжичен интернет и 43" HD Телевизор
• Личен сейф в стаята
• Безплатни топли напитки – чай и кафе
• Просторно работно бюро
• Телефон с директно набиране
• Сешоар и телефон в банята
• Вана
• Мини бар и Рум сървиз



Внимателно проектирахме и оборудвахме нашите
Джуниър и Екзекютив апартаменти, с отделена 
холова част, оборудвана с просторен диван, за да 
отговарят на Вашите високи изисквания и 
специфични потребности.

We carefully designed and equipped the 
Junior & Executive Suites with separate 
seating area with spacious sofa so they 
meet your high profile requirements and 
specific needs. 



Екзекютив апартаментите в Хотел Експо са
просторни, изпълнени със светлина, елегантно
подредени и оборудвани по начин, който да Ви 
осигури максимален комфорт. Удобните двойни 
легла и допълнителната баня са само част от 
характеристиките, добавящи стойност към вашето
„Бест” изживяване. 

The Executive Suites at Hotel Expo are 
spacious, filled with light, elegantly arranged, 
and specially decorated for your comfort. 
Comfortable queen size beds and additional 
bathroom in Executive Suite are just some of 
the adding value features. 



With its contemporary design and exquisite 
service, filled by the natural daylight coming 
through the French windows, “ForEgo” will 
present you with tasty dishes from the
Mediterranean and the classic European cuisines, 
washed down with a balanced wine selection. 

Със своя модерен дизайн и изискано обслужване, 
изпълнен с естествена дневна светлина, проникваща
през френските прозорци, "ФорЕго" ще ви сервира
вкусни ястия от Средиземноморската и класическата
Европейска кухня, докато Вие се наслаждавате на 
предлаганата селекция от вина. 





Our summer garden offers you to enjoy a relaxing 
atmosphere, surrounded by green trees and 
garden flowers or to host a memorable for all 
outdoor event – the choice is yours.

Лятната ни градина ви приветства да се насладите на 
релаксираща атмосфера, заобиколени от зеленина и 
естествени цветя или да бъдете домакин на едно
незабравимо за вас събитие - изборът е ваш.



With our 8 meeting rooms, we can accommodate 
up to 1200 delegates. Our team has vast 
experience in hosting different types of 
conferences, exhibitions, receptions and social 
events. All meeting rooms are equipped high 
speed internet and technical equipment.

Хотелът разполага с 8 зали с капацитет до общо 1200 
делегати. Екипът ни има богат опит в провеждането
на различни видове конференции, изложби, 
тържества и светски събития. Всички конферентни
зали предлагат високоскоростен интернет и 
професионално техническо оборудване.



Our dedicated Sales and Food & Beverage service 
teams will readily assist you in all arising issues, 
while their professionalism and vast experience 
will serve as a guarantee that your event will be a 
success.

Нашите висококвалифицирани експерти от отдел 
„Продажби” и отдел „Храни и напитки” са на Ваше 
разположение, готови да Ви съдействат при всеки
възникнал казус. Техният професионализъм и богат 
опит гарантира, че Вашето събитие ще бъде увенчано 
с успех.



Best Western Plus Hotel Expo Sofia has the perfect 
atmosphere that any bride and groom could only 
wish for! Each wedding couple has a dedicated 
private wedding coordinator who is on hand to 
tailor-make their wedding, with attention being 
given to the small details that make a difference.

Best Western Plus Hotel Expo Sofia предлага  
перфектната атмосфера, за която всеки младоженец 
си мечтае. Всяка двойка получава отдаден, личен 
сватбен координатор, който да се погрижи за 
перфектното протичане на сватбата, с внимание към 
най-малките детайли, които правят разликата.





• Free shuttle to Sofia International Airport on schedule
• Express check-out service
• Free fitness
• Free sauna
• Free Wi-fi
• Free parking
• Connection to the Metro Station 

• Безплатен трансфер до летище София по график
• Бързо настаняване – освобождаване на рецепция
• Безплатен фитнес
• Безплатна сауна
• Безплатен Wi-fi
• Безплатен паркинг
• Връзка с метро станция 
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