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class business and private events, tempting variety of culinary 
pleasures, top-shelf SPA experiences and many more. That’s the 
essence of Grand Hotel Millennium Sofia – Bulgaria’s capital’s
hospitality jewel. 

You need only raise your sight to see Grand Hotel Millennium Sofia 
overlooking the National Palace of Culture and the entire city. 

Grand Hotel Millennium Sofia welcomes you with next-to-none bird-
eye views and boutique experiences you are bound to recall time and 
again, long after your departure. 

ъвършенството в бизнеса означава да предлагаш на 
своите клиенти само най-доброто – перфектни условия за 

организирани форуми и частни събития от най-висок клас, 
изкусително разнообразие от кулинарни приключения, 
незабравими спа усещания… Затова създадохме Гранд Хотел 
Милениум София – най-атрактивния хотел в сърцето на 
София. 

Модерната сграда се издига на метри от Националния Дворец на 
Културата и от високите й етажи се откриват гледки към целия град. 

Спиращите дъха панорами и уникалните изживявания ще се 
превърнат в незабравими спомени, към които с удоволствие ще се 
връщате, дълго след като сте били в Гранд Хотел Милениум София. 



А STEP AHEAD



AT A GLANCE
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EXTRAORDINARY RESTAURANTS, BARS AND LOUNGES 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РЕСТОРАНТИ, БАРОВЕ И САЛОНИ, 
които предлагат вдъхновяващи кулинарни преживявания 
и изумителни гледки към града

sq.m   
in MILLENNIUM SPA & WELLNESS 
кв. м МИЛЕНИУМ СПА & УЕЛНЕС  ЦЕНТЪР, 
предлагащ пълен релакс

sq.m CONVENTION CENTRE 
surrounding a spectacular 6-storеy atrium
кв. м КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР, 
разположен около импозантен 6-етажен атриум

STORЕY TOWER, 
ЕТАЖНА СГРАДА  с хеликоптерна площадка на върха

GRACEFULLY FURNISHED ROOMS AND SUITES 
revealing breathtaking mountain and city view
ЕЛЕГАНТНО ОБЗАВЕДЕНИ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ 
със спиращи дъха панорами към планината и светлините на града



ROOMS & SUITES



Stay. Laze. Retreat.



oziness, style and luxury that redefine the standards of 
what modern living should feel like.

Home is not a physical concept, but rather a feeling that we 
have masterfully tailored into every detail to grant you an 
outstanding experience of upscale hospitality.

Experience true privacy and comfort like never before, 
complemented by the recharging energy of the 
breathtaking views of the Vitosha mountain.

Удобство, стил и лукс, които променят представите за 
модерен начин на живот.  

Домът не е просто място, а по-скоро усещане. 
Водени от тази максима, сме отделили внимание на 
всеки детайл, за да направим престоя Ви при нас 
различен от всичко, което някога сте преживявали. 

Ще се насладите на безупречна дискретност и комфорт 
и ще усетите прилив на свежа енергия, зареяли поглед 
към върховете на Витоша. 
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MEETINGS & EVENTS 



Plan. Execute. Triumph.





lass-dome skylight meeting halls, an outdoor terrace and 360˚ 
views are bound to take your corporate and private events into 
the sky, quite literally.

Meetings and business events are to be experienced for what they 
truly are – pinnacles of creativity and inspiration, memorable and 
productive for you and your guests.

Life’s significant moments deserve to be celebrated in unparalleled 
elegance and comfort, where  you and your loved ones will be 
welcomed and served as royals.

Конферентни зали със стъклени покриви, външна тераса с 
360-градусова панорама – какво друго Ви трябва, за да се 
почувствате на върха по време на корпоративно или частно 
събитие!

Срещите и форумите при нас са точно това, което бихте искали 
да бъдат – сцена на творческо вдъхновение, запомнящо се ново 
начало за Вас и Вашите гости. 

Най-важните моменти в живота заслужават безкомпромисно 
качество и комфорт, а Вие и Вашите близки – да се почувствате 
като герои от красива приказка. 
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Dine. Savor. Relish.





e will be pleased to welcome you to our restaurants 

and top-notch service, for every taste and occasion.

Enjoy our chefs’ works of art in elegant ambiance, paired 
with a glass or two from our eclectic wine selection.

Allow us to attend to every one of your whims, while you 
bathe in spectacular views and treat your palate with 
heavenly tastes. 

е бъде удоволствие да Ви посрещнем в нашите 
  ресторанти и барове – с уникален дизайн, 

концептуална кухня и отлично обслужване,  
за всеки вкус и повод.

Произведенията на изкуството, които предлагат 
заведенията за хранене, ще Ви бъдат сервирани 
в елегантна обстановка и в компанията на чаша 
превъзходно вино от богатата ни винена листа.
 
Ние сме винаги на една ръка разстояние, готови 
да откликнем на всяко Ваше желание, докато се 
наслаждавате на гледките и на съвършените ястия.

Breakfast mood at 
Свежо начало на деня в

Exclusive dining at
Ексклузивна кухня в

MEDITERRA 
restaurant & wine bar

Mediterranean cuisine 
with cosmopolitan touches at 

Средиземноморска кухня 
с космополитни щрихи в

Breathtaking atrium at
Спиращ дъха атриум в

LOBBY 
lounge

360˚ Cloud leveled  
360-градусова панорама

Moon Kissed 
Облян от лунна светлина

OZONE 
skybar & lounge

M 
restaurant

VIENNA 
restaurant

THE SPHERE 
lounge

THE GALLERY 
fine dine restaurant

SPECTRUM 
restaurant

MILLENNIUM 
business lounge

30th
FLOOR

29th
FLOOR

28th
FLOOR

3rd
FLOOR

1st
    FLOOR

G
M

Energizing
Прилив на енергия в

URBAN GARDEN  CAFÉ
bar & lounge

round 
FLOOR

ezzanine 
FLOOR

A taste of royalty
Кралско великолепие

Top-of-the-line
Първа класа

Inspired by the whole world, 
enhanced with local touch

С вдъхновение от цял свят, 
с местен привкус

W
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SPA & WELLNESS



Indulge. Relax. Unwind.



INELUCTABLE
THERMAL AREA

Finland bath with 
panorama view
Aroma and infrared sauna
Marine salt steam bath
Panoramic swimming pool

 
ZENFULL 
TREATMENT ROOMS

Massage zone with hot 
tube for two
Thai massage zone

 
ONE OF A KIND SPA SUITES

Еach with private 
bedroom, jacuzzi, steam 
bath or sauna

 
STATE OF THE ART 
FITNESS CENTER
 
CUTTING EDGE EQUIPPED 
BEAUTY ATELIER
 

HAIR STYLE SALOON
 
ENERGIZING GREEN BAR

ВЕЛИКОЛЕПНА
ТЕРМАЛНА ЗОНА

Финландска сауна с 
панорамна гледка
Арома- и инфрачервена сауна
Парна баня с морска сол
Панорамен басейн

УЮТНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 
ТЕРАПИИ

Масажна зона с вана за двама
Зона за тайландски масаж

УНИКАЛНИ 
СПА АПАРТАМЕНТИ – 

със спалня, джакузи,  
парна баня или сауна

МОДЕРЕН 
ФИТНЕС ЦЕНТЪР

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО 
СТУДИО ЗА КРАСОТА

ФРИЗЬОРСКИ САЛОН 
с разнообразни услуги и 
лежерна обстановка

ЕНЕРГИЕН 
ЗДРАВОСЛОВЕН БАР



relaxed and balanced mind makes for a 
healthy body and a lively spirit.

Millennium Spa & Wellness Center puts 
strong focus on what matters most – you 
and your wellbeing.

Let those hours slip away, as you 
pamper yourself with a variety of sensual 
treatments, world-class spa experiences 
and rejuvenating methods. 

дравото тяло и доброто настроение са 
резултат от спокоен и балансиран ум. 

Затова ние в Милениум Спа и Уелнес 
център се грижим за това, което има 
най-голямо значение – Вие и Вашето 
усещане за съвършена хармония. 

Тук времето спира, а Вие се отпускате в 
ръцете на нашите терапевти, които ще 
Ви предложат наслада за всички сетива 
и първокласни спа процедури, за да се 
почувствате преродени.



MILLENNIUM MASTERPIECE.
DESIGNED TO REMAIN TIMELESS

Grand Hotel Millennium Sofia
89B Vitosha boulevard, Sofia, Bulgaria

www.ghms.bg
reservations@ghms.bg

+359 2 445 67 89






