


• Класически ski-in/ski-out хотел, разположен в 
сърцето на първия планински курорт на 
Балканите - Боровец, и само на час от София 

• Модерен конферентен център с 9 зали и общ 
капацитет до 1,300 души

• Нови SUPERIOR стаи с елегантен алпийски 
дизайн с уникални гледки към ски пистите или 
вековната борова гора 

 
• Разнообразие от ресторанти и барове и 

персонализирани кетъринг предложения 

• Безбройни възможности за тиймбилдинг на 
открито и закрито през всеки сезон 



СОФИЯ

от летище София 
75 минути

от летище Пловдив 
2 часа

източник Google maps

ПЛОВДИВ

Панчарево

Самоков

Пазаджик

ЛОКАЦИЯ



ACCOMMODATION



•  180 SUPERIOR double rooms of which 
19 interconnecting  

•  100 SUPERIOR family rooms 

•  23 Deluxe suites 

•  5 SUPERIOR maisonettes 

•  1 SUPERIOR suite 

•  1 SUPERIOR presidential suite  

•  185 standard double rooms 

•  2 standard maisonettes and 2 standard suites



MEETING 
ROOMS



Рила 1 

Партер 

Обща
квадратура

(кв.м)
Зали Размери

L x W x H (m) Климатик Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла 
прожекционна

стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

329 m2 18.8 x 17.5 x 7.4 Да Да ДаДа Да Да Да

Да Да ДаДа Да Да Да

Да Да ДаДа Да Да Да

Да Да ДаДа Да Да Да

Да Да ДаДа Да Да Да

Да Да ДаДа Да Да Да

Да Да ДаНе Не Да Не

Да Да ДаНе Не Да Не

Не Не НеНе Да Да Не

Да Да ДаДа Да Не Да

Да Да ДаДа Да Не Да

Да Да ДаДа Да Не Да

Рила 2 267 m2 18.8 x 14.2 x 7.4

Рила 596 m2 31.7 x 18.8 x 7.4

Интернационал 286 m2 28.3 x 10.1 x 3.1

Захари Зограф 195 m2 15.5 x 12.6 x 3.1

Ястребец 55 m2 8.5 x 6.5 x 3.1

Ястребец + 
Захари Зограф 250 m2 19.1 x 13.1 x 3.1

Боровец 104 m2 14.2 x 7.3 x 3.1

Мусала 51 m2 7.3 x 7 x 3.1

Мусала + 
Боровец 155 m2 21.2 x 7.3 x 3.1

Искър - Ниво 1 0 m2 10.9 x 3.6 x 3.1

Самоков 0 m2 10.9 x 3.6 x 3.1



ПАРТЕР



РИЛА 1

Банкет
150 души

Заседателна зала
42 души

Класна стая
120 души

Коктейл
200 души

Театър
250 души

П-образна
36 души

Зала „Рила 1“, част от бална зала „Рила“ е мултифункционална, подходяща за всеки 
тип събитие. Намира се на наземния етаж и разполага с дневна светлина, модерно 
техническо оборудване и техническо лице на място, сцена, VIP ложа, фоайе със 
самостоятелен бар и тераса, както и екран, прожектиращ случващото се в залата.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

329 18.8 x 17.5 x 7.4 Да Да Да Да Да Да

РИЛА 2

Банкет
120 души

Заседателна зала
40 души

Класна стая
108 души

Коктейл
150 души

Театър
235 души

П-образна
35 души

Зала „Рила 2“ , е част от бална зала „Рила“ и е подходяща за всеки тип събитие. Намира 
се на наземния етаж и разполага с дневна светлина, модерно техническо оборудване и 
техническо лице на място, фоайе със самостоятелен бар и тераса, както и екран, 
прожектиращ случващото се в залата.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

267 18.8 x 14.2 x 7.4 Да Да Да Да Да Да



МУСАЛА + БОРОВЕЦ

Банкет
60 души

Заседателна зала
66 души

Класна стая
66 души

Коктейл
100 души

Театър
150 души

П-образна
55 души Зала „Мусала“ и зала „Боровец“ могат да бъдат обединени в една просторна зала, 

без колони, с дневна светлина и е подходяща за разнообразни събития.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

104 14.2 x 7.3 x 3.1 Да Да Да Да Да Да

РИЛА 1+2

Банкет
280 души

Заседателна зала
80 души

Класна стая
230 души

Коктейл
370 души

Театър
700 души

П-образна
70 души

Впечатляващата мултифункционална бална зала „Рила“ е най-голямата не само в хотел Рила, но и в курорта 
Боровец. Подходяща e за събития от 90 до 700 души, от семинари до бляскави гала вечери. Залата разполага 
с дневна светлина, сцена, VIP ложа, фоайе със самостоятелен бар и тераса. Зала „Рила“ може да бъде 
разделена на две отделни зали – „Рила 1“ и „Рила 2“. Всяка от залите разполага със собствена независима 
мултимедийна и озвучителна система от най-висок клас, техническо лице на място и WiFi, възможност за 
ефектно осветление, 4бр. странично разположени професионални дисплеи, на които може да бъде излъчвана 
презентацията, която върви на екраните, лого или програма на събитието или Live – видео в реално време. 
Връзката с асансьор от паркинга към фоайето на залата улеснява пренасянето на материали и/или 
допълнително оборудване.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

596 31.7 x 18.8 x 7.4 Да Да Да Да Да Да



БОРОВЕЦ

Банкет
40 души

Заседателна зала
38 души

Класна стая
54 души

Коктейл
55 души

Театър
100 души

П-образна
44 души

Зала „Боровец“ е просторна и функционална зала, без колони и с много естествена 
светлина, странично разположени професионални дисплеи, които могат да излъчват 
презентацията, която върви на екрана. За по-големи събития може да бъде 
обединена със зала „Мусала“.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

104 14.2 x 7.3 x 3.1 Да Да Да Да Да Да

МУСАЛА

Банкет
40 души

Заседателна зала
38 души

Класна стая
24 души

Коктейл
55 души

Театър
100 души

П-образна
44 души Разположена в западното крило на хотела, зала „Мусала“ е комфортна зала, без 

колони, с дневна светлина и е подходяща за събития до 50 души. Залата може 
да бъде обединена със зала „Боровец“ за събития с по-голям мащаб.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

51 7.3 x 7 x 3.1 Да Да Да Да Да Да



ЗАХАРИ ЗОГРАФ

Банкет
60 души

Заседателна зала
36 души

Класна стая
54 души

Коктейл
100 души

Театър
150 души

П-образна
29 души

Зала „Захари Зограф“ съчетава функционалност и уют. Подходяща е за разнообразни 
събития като семинари, обучения и презентации. Залата е разположена в централната част 
на хотела, наземен етаж, в непосредствена близост до лоби бар и рецепция. Зала „Захари 
Зограф“ може да бъде обединена със зала „Ястребец“.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

195 15.5 x 12.6 x 3.1 Да Да Да Да Да Да

ЯСТРЕБЕЦ

Заседателна зала
14 души

Класна стая
12 души

Театър
30 души

П-образна
12 души

Зала „Ястребец“ е комфортна и функционална, подходяща за малки срещи, офис, обучения 
с капацитет до 20 души. Залата може да бъде обединена със зала „Захари Зограф“.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

55 8.5 x 6.5 x 3.1 Да Да Да Да Да Да



ЯСТРЕБЕЦ + ЗАХАРИ ЗОГРАФ

Банкет
70 души

Заседателна зала
36 души

Класна стая

Коктейл
140 души

Театър
150 души

П-образна
29 души Зали „Захари Зограф“ и "Ястребец" могат да бъдат обединени в една обща зала, 

подходяща за всеки тип събитие. Намират се в централната част на хотела, в 
непосредствена близост до лоби бар и рецепция.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

250 19.1 x 13.1 x 3.1 Да Да Да Да Да Да

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Заседателна зала
36 души

Класна стая
60 души

Театър
120 души

П-образна
30 души

Зала „Интернационал“ в една от най-стилните зали в хотел Рила. Френските прозорци 
откриват гледка към пистите пред хотел „Рила”, а щорите позволяват да затъмните залата по 
време на презентация. Залата е една от най-предпочитаните за всякакъв тип събития. 
Разполага с вътрешен бар и е на разположение за мероприятия от април до декември.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

286 28.3 x 10.1 x 3.1 Да Да Да Да Да Да



ЕТАЖ 1

САМОКОВ

Заседателна зала
14 души

Коктейл
20 души

Театър
20 души

П-образна
12 души

Разположена е над зала „Искър“ – на трето ниво на конферентния център, с дневна 
светлина, подходяща за малки събития с капацитет до 20 човека. 

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

53 15.1 x 3.5 x 3.1 Да Да Да Да Не Да

ИСКЪР - НИВО 1

Заседателна зала
14 души

Коктейл
20 души

Театър
20 души

П-образна
12 души

Компактна, комфортна и с дневна светлина, зала „Искър“ е разположена на втория етаж на 
конферентния център. Подходяща за срещи и обучения с малък капацитет до 20 души.

Обща квадратура
(кв.м)

Размери
L x W x H (m)

Трифазен ток
/до 32 А/

Стационарна
мултимедия

Бяла прожекционна
стена

Дневна
светлина

Поетапно
затъмняваме

Плътни
завеси

53 10.9 x 3.6 x 3.1 Да Не Не Да Не Да



RESTAURANTS 
& BARS



А-ЛА-КАРТ РЕСТОРАНТ 
„САМОКОВИ“ 
- Капацитет: 100 pax

- Размер: 263 м2

Стилна обстановка и гурме 
специалитети от иновативния топ 
шеф Веселин Калев. 

РЕСТОРАНТ „СЕЗОНИ“  
- Капацитет:  400 pax

- Размер: 733 м2

Основният ресторант-бюфет на хотел 
Рила e уютен с изобилие от 
естествена дневна светлина и 
неустоима гледка към пистите.  

РЕСТОРАНТ „LES ARCS“ 
- Капацитет:  180 pax

- Размер: 441 м2

Ресторант-бюфет с по-интимна 
обстановка, в чаровен алпийски стил, 
вдъхновен от френския курорт 
със същото име.  

“CHAMPIONS” 
LOBBY BAR & DINER
- Капацитет: 400 pax

- Размер: 774 м2 
Селекция от коктейли, десерти и
сезонно меню в уютна обстановка в
модерен планински стил в сърцето
на хотела.

TERRACE LOUNGE
- Капацитет: 100 pax

- Размер: 212 м2 
Безспорно най-доброто място за
après-ski в Боровец с изкушаващи
коктейли, вкусна храна, après-ski
партита музикални изпълнения на
живо през зимния сезон и незабравима
гледка към скипистите.

НОЩЕН КЛУБ “AFTER ELEVEN”
- Капацитет: 4 00 pax

- Размер: 472 м2

Пулсиращото сърце на нощния живот
в Боровец с гостуващи изпълнители,
креативни коктейли, гарантирано
добро настроение и танци до зори.



СПА & РЕЛАКС



•  Закрит 25-метров басейн и две джакузита 

•  4 сауни, 1 парна баня, Турска баня, Руска баня, 
крио кабина и релакс зона  

•  5 зали за масаж и богат избор на СПА процедури 
и терапии 

Отдайте се на релаксиращо преживяване в сърцето 
на планината в Рила СПА. Вдъхновен от красивата 
природа на Рила планина, спа центърът предлага 
разнообразие от съоръжения и услуги: 



РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
И АКТИВНОСТИ 



•  Топ клас ски и сноуборд училище

•  Детски парк Borokids 

•  Два фристайл парка

•  8 писти за нощно каране 

•  Ски туринг и множество фрирайд възможности

•  Конна езда, моторни шейни и други забавления 
извън пистите

БОРОВЕЦ ПРЕЗ ЗИМАТА
С три ски центъра, Боровец предлага 58 км писти, 

подходящи за любителите на всички зимни спортове. 

Със 182 oръдия за изкуствен сняг, снежната покривка в 

курорта е гарантирана от средата на декември до 

април. През зимата, Боровец предлага: 



•  Най-големия байк парк в България  Borovets Mountain Bike Park със 7 
трасета подходящи за любители на downhill и cross-country колоезденето.

•  Полудневни и целодневни пешеходни турове до най-красивите места в 
Рила планина с различна степен на трудност 

•  Скално катерене 

•  Алпинизъм и планинарство  

•  Конна езда

•  Кану-каяк 

•  Тандемен полет с парапланер 

•  Приключенския въжен град "Бороландия" 

•  Волейбол, баскетбол, тенис и други. 

БОРОВЕЦ ПРЕЗ ЛЯТОТО 
През лятото Боровец предлага множество спортни и 

тиймбилдинг активности на открито. Насладете се на:



Хотел "Рила"
2010 Боровец   
За резервации: 
+359 750 32 295 / 32 658  
rila@rilaborovets.com
За събития:   
+359 2 805 5569 / 5549 
events@rilaborovets.com
Факс: (0750) 32 533




