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Гранд хотел Рига е най-големият хотелски комплекс в гр. Русе. Носител е на редица 

престижни награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Обявен е за  
хотел на 2018 г. на годишните награди в сферата на туризма на Община Русе. Той се намира 

на самия бряг на река Дунав и само на 400 м. от централния градски площад. Стратегическото 
му разположение го прави удобно място за пребиваване при бизнес пътувания и туризъм в град 

Русе , както и до румънската столица Букурещ. 
 

Хотелът разполага със стаи и апартаменти, в различни категории реновирани през  
2018 г и 2019 г, от които се разкрива неповторима панорамна гледка. 

 

   Категория Стандарт               Категория Делукс                           Категория Екзекютив              
                

За комплексно задоволяване на потребностите на нашите клиенти Гранд хотел Рига предлага 
още: Гурме ресторант Панорама (награден за Гурме ресторант на 2010, 2014 и 2015 година от 

БХРА), механа Рига, ресторант Рига,  ресторант Лятна Градина, лоби –бар,, 
многофункционални конферентни зали с осигурена презентационна техника, охраняем паркинг / 

подземен гараж, Релакс зона и други услуги. 
Гранд хотел Рига е идеалното място в град Русе за организиране на Вашите празници – 

сватбени тържества, фирмени партита, абитуриентски балове, коктейли и др. 
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На вниманието на: г-жа Миланова             дата: 22.01.2020 г. 
 
Уважаема г-жо Миланова, 
 
Във връзка с отправеното запитване за изготвяне на ценова оферта за настаняване и 
изхранване на територията на Гранд хотел Рига, за нуждите на организираното от Вас 
мероприятие, предоставяме следната информация и преференциални пакетни цени:  
 

 Настаняване  

Единично настаняване без значение от категорията стая 66 лв/човек 

Двойно/тройно/четворно настаняване без значение от 
категорията стая 

36 лв/човек 

Горепосочената пакетна цена включва:  
закуска в сух пакет (хамбургер,шок. вафла, плод, мин. вода) туристически данък, 
застраховка, безжичен интернет достъп и ДДС.  
 

 Изхранване: 

*вечеря – двустепенно мнею: основно ястие, десерт,  
мин. вода, хляб 

12 лв/човек 

*Вечерята се заявява при правенето на резервация за нощувки 
 

Паркинг и други услуги се заплащат допълнително!  
- паркомясто на платения паркинг към хотела – 7 лв/денонощие за лек автомобил 
                                                                              - 20 лв/денонощие за микробус 
                                                                              - 30 лв/денонощие за автобус  
 
От 2019 г. работим само с реновирани стаи и всички участници ще бъдат настанени в 
такива. Изискването ни е наш служител и представител на ответната страна да присъстват 
при настаняването и освобождаването на помещенията. При видими щети в деня на 
освобождаването същите се поемат от ползвалите помещението.  
 
Оставаме на Ваше разположение и при възникнали въпроси, моля, не се колебайте да се 
свържете с нас!  
 
С уважение и пожелания за ползотворно бъдещо сътрудничество,  
Евгения Петрова – 0888 919941 
Мениджър екип 
Гранд хотел Рига  
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