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Добре дошли!
Мениджмънтът и персоналът на  комплекс „Невястата” Ви приветстват!
Ние ще Ви предложим най- доброто обслужване,комфортна и релаксираща 

атмосфера, съдействие и отговор на всички Ваши въпроси.
Пожелаваме Ви приятен престой и добро настроение!

КОМПЛЕКС „НЕВЯСТАТА”- един от най-новите и луксозни комплекси в к.к.Пампорово. 
Основното, но не единствено предимство на комплекса пред останалите хотели в 
Пампорово, е уникалната панорамна гледка, разкриваща се от всяка една тераса 
и прозорец. Всички апартаменти са с прекрасно южно изложение , което дава 
възможност на гостите да се наслаждават на топлите слънчеви лъчи през всички 
сезони на годината.

За допълнителното Ви удобство и забавление в комплекса ще откриете луксозен 
ресторант, уютен лоби бар, модерен СПА център, закрит басейн с джакузи, фитнес 
зала, конферентна зала, гардероб за съхранение на ски, безплатен трансфер до ски 
съоръженията и др.
Комплексът е подходящ както за ски и сноуборд туризъм, така и за любителите на СПА 
процедурите. 

Комплекс “Невястата“ е разположен в южната част на к.к. Пампорово, намира се на 
самия главен път Пампорово-Смолян и на новия второстепенен път за село Левочево.
Комплексът разполага с 50 апартамента, от които:

- 5 апартамента с две спални, състоят се от: 2 отделни спални; 2 бани; всекидневна 
с ъглова холна гарнитура с лежанка, холна маса, LCD TV със сателитна телевизия, 
хладилник, тоалетка, двукрилен гардероб, куфарник;  антре; тераса с панорамна 
гледка. 

-  10 апартамента „Фемили”, състоят се от: антре, всекидневна със спалня- голямо 
легло за двама, ъглова холна гарнитура с лежанка, холна маса, LCD TV със сателитна 
телевизия, хладилник, тоалетка,  , отделна спалня- с двукрилен гардероб, баня, антре, 
терасас панорамна гледка.

-  35 апартамента с една спалня, състоят се от спалня с двоен матрак или две отделни 
легла; всекидневна с ъглова холна гарнитура с лежанка, холна маса, LCD TV със 
сателитна телевизия, хладилник, тоалетка, двукрилен гардероб, куфарник; антре с 
огледало, закачалки; баня, тераса с панорамна гледка. 

*Детска кошара може да се предостави безплатно по предварителна заявка. 
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u Настаняване/Освобождаване на апартаменти
Настаняване- след 14:00 часа в деня на пристигане.
Освобождаване- до 12:00 часа в деня на напускане.
Вашето желание за по-ранно настаняване или късно освобождаване ще бъде 
удовлетворено при възможност само след предварително уточняване с рецепция.

u Работно време
• Рецепция: 00:00 – 24:00 часа
• Ресторант: 08:00 -  23:00 часа
 Закуска- 08:00 – 10:00; Обяд- 12:00 - 14:00; Вечеря- 18:00 – 20:00;
• Лоби бар: 08:00 – 22:00 часа
• Спа център: 09:00 – 21:00 часа
 Предлага: парна баня, турска баня, шоково ведро, финландска сауна, инфрачервена 

сауна, масажни кабинети, фитнес и др.
• Басейн с джакузи: 11:00 – 19:00 часа
Дълбочината е 1.40 – 1.60м.; температура на водата +30°C +- 2°C.
Деца под 12 години задължително трябва да са с придружител.

u Хотелски ключ
Моля обърнете се веднага към рецепция, ако загубите Вашия хотелски ключ.
Моля връщайте на  рецепция хотелския си ключ при напускане на хотела.

u Кърпи и халати
Най-учтиво Ви молим да не изнасяте бели кърпи от Вашия апартамент.
Информация за халат за басейна и СПА центъра ще получите от рецепцията.

u Почистване
Апартаментите се почистват ежедневно от 09:00ч. до 16:30ч. С оглед на спокойният Ви 
престой, молим до 11:00 ч. поставяйте табелите за почистване на вратата. Ако желаете 
кърпите Ви да бъдат подменени, моля оставете ги на пода в банята. 

u Транспорт
Транспорт до ски съоръженията, осигурен от комплекса:

• Тръгване от комплекс „Невястата”- 8:30 – 09:00 часа
• Тръгване от писта „Студенец” – 16:30 – 17:00часа

Такси може да поръчате по всяко време на рецепцията в хотела.

u Сейф
На Ваше разположение на рецепцията на комплекса има сейф. Мениджмънтът  съветва 
да съхранявате ценностите си в сейфа. Комплексът не носи отговорност за пари и 
ценности, които не са оставени за съхранение в сейф. 

u Охрана 
Спа комплекс „Невястата” разполага с денонощна охрана. При необходимост звънете 
на рецепция. 

u Намерени/ изгубени вещи 
Моля обърнете се към рецепция

Хотелски УслУГи
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u Медицински услуги
Комплекс „Невястата” обезпечава денонощно, 7 дни в седмицата, медицински услуги. 
Заплащането се урежда директно с лекаря.

u Интернет достъп
Wi-Fi е наличен в публичните зони и е безплатен. В стаите е възможно и използване на 
кабелен интернет (кабел ще получите от рецепция срещу допълнително заплащане ).

u Облекло
Подходящо облекло се изисква за всички публични зони – ресторант, лоби бар, СПА 
център. Влизането в ресторанта и лоби бара по халат не е желателно. 

u Химическо чистене, гладене
Химическо чистене се изпълнява за 36 часа; Ако желаете дрехите Ви да бъдат 
изгладени- моля обърнете се към рецепция. Ползването на лични ютии не е 
разрешено. При нанесени върху имуществото щети се заплаща санкция в размер на 
пазарната му стойност.

u Домашни любимци 
Допускат се домашни любимци / кучета / до 4 кг.

u Конферентни услуги
Спа комплекс „Невястата” предоставя на своите гости на разположение конферентна 
зала- до 50 места тип „класна стая”, озвучаване /вкл. 2 безжични микрофона/, 
мултимедия, екран и флипчарт. 
За всяка конферентна проява се прави конкретно договаряне и оферта в зависимост от 
броя на участниците и вида на услугата.

телефонни номера

Рецепция..............................................100
СПА рецепция..........................................120
Лоби бар...................................................440
Басейн................................................500
Ресторант...............................................300
За  друг апартамент –   номера на 
апартамента отговаря на телефонния му 
номер  / Ап.307 – телефонен номер – 307 /

Вътрешни телефонни разговори в СПА 
комплекс „Невястата” не се заплащат. 
Стойността на всички останали 
проведени телефонни разговори се 
начислява автоматично на хотелската 
Ви сметка. Заплащането става на 
рецепция в удобно за Вас време или в деня 
на заминаване.

Някои международни кодове:

Държава Код

Германия 0049

Гърция 0030

Македония 0389

Полша 0048

Сърбия 0381

Турция 0090

Румъния 0040

Русия 007

Украйна 00380
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При аВариЙни ситУации
u Аварийни изходи
Аварийните изходи са отбелязани на плана, закачен на входната врата на 
апартамента.В случай на аварийна ситуация, моля запазете спокойствие. Обадете се на 
рецепция, тел.: 100. 

u Пожарни изходи, пожарогасители, димни детектори
Във всички апартаменти са монтирани димни детектори. В случай на пожар позвънете 
на рецепцията.

Пожарен сигнален бутон и пожарогасител може да намерите в коридора  на всеки етаж.

Сборен пункт за евакуация- извън сградата.

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ:

1. Най- учтиво Ви молим:
- да не пушите в стаите и да не оставяте незагасени цигари
- да не хвърляте незагасени клечки кибрит и цигари в кошчетата за смет;
- да не използвате Ваши електронагреватели и газови прибори;
- да не пушите в асансьора
- при излизане от стаята да изключвате електропотребителите 
   /телевизор, лампа и др./ 

2. При опасност от пожар уведомете рецепцията.

3. Запазете самообладание.

4. Започнете пожарогасенето с наличните противопожарни уреди и съоръжения.

5.Напуснете стаята по най-краткия път, начертан на евакуационния план.

6. Ако коридорът и стълбищата са изцяло задимени, останете в стаите.

7. Затворената и уплътнена с мокри кърпи или чаршафи врата - предпазва от 
проникване на дим в стаята.

Благодарим Ви,
ЧЕ  ИЗБРАХТЕ  КОМПЛЕКС „НЕВЯСТАТА”

к.к. ПАМПОРОВО, БЪЛГАРИЯ
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Welcome!
The management and the staff of SPA complex “Neviastata” 

are looking forward to welcome you!
We will offer you the best service, comfort and relaxed atmosphere, 

assistance and answer to all your expectations and questions. 
We wish you a pleasant stay and good mood!

Complex “Neviastata” is one of the newest and luxurious complexes in Pamporovo resort. 
The main, but not the only advantage of the complex before other hotels in Pamporovo, is 
the unique panoramic view which opens from all windows and balconies. All apartments have 
wonderful southern exposure, which allows guests to enjoy the warm sun in all seasons of 
the year.

For your additional comfort and entertainment in the complex you can find luxurious restau-
rant, cozy lobby bar, indoor pool with Jacuzzi, gym, conference room, luggage storage for 
ski, free shuttle to the ski facilities and others.

The complex is suitable for skiing and snowboarding tourism and for fans of SPA treatments.
Complex “Neviastata” is located in the southern part of Pamporovo, it is situated on the main 
road “Pamporovo – Smolyan” and the new side road to the village Levochevo. 

Тhe complex has 50 apartments, of which:

- 5 Two bedroom apartments, consisting of: 2 bedrooms; 2 bathrooms; living room with 
corner living room furniture with couch, coffee table, LCD TV with satellite TV, refrigerator, 
dressing table, wardrobe, case for bags; hall; terrace with panoramic view.

- 10 Apartments “Family”, consisting of: living room with a double bed, corner living room 
furniture with couch, coffee table, LCD TV with satellite TV, refrigerator, dressing table, 
and a separate bedroom with wardrobe, bathroom, hall, terrace with panoramic view.

- 35 One-bedroom apartments, consisting of: a bedroom with a double mattress or twin 
beds; living room with corner living room furniture with couch, coffee table, LCD TV with 
satellite TV, refrigerator, dressing table, wardrobe, case for bags; hall with mirror, hangers; 
bathroom, balcony with panoramic view.

*Children’s cot can be provided free upon request.
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u Checking in/checking out time
Checking-in time: after 14.00 hours on the day of arrival. 
Checking-out time: till 12.00 hours on the day of departure.
Your wish for an early check-in or late check-out will be satisfied if possible only after clarifi-
cation in advance with reception.

u Work timе
• Reception: 0:00 - 24:00
• Restaurant: 08:00 - 23:00
 Breakfast- 08:00 to 10:00; Lunch- 12:00 to 14:00; Dinner 18:00 to 20:00;
• Lobby : 08:00 - 22:00 часа
• SPA: 09:00 - 21:00 часа
 Offers: steam bath, Turkish bath, shock bucket, Finnish sauna, infrared sauna room for 

relaxation, massage, fitness
• Swimming pool with Jacuzzi: 11:00 - 19:00 часа
The depth is 1.40 - 1.60 m.; water temperature of + 30 ° C + - 2 ° C.
Children under 12 must be accompanied by an adult.

u Hotel’s key
Please refer to the reception immediately if you lose your hotel’s key.
Please return your key to the reception when you leave the hotel.

u Towels and Bathrobes
We kindly ask you not to export white towels from your apartment.
Information for bathrobes for the pool and spa you will get from reception.

u Cleaning
The apartments are cleaned daily from 09:00 to 16:30, in order to not disturb your stay, 
please put the signs for cleaning on the door till 11:00am. If you want your towels to be re-
placed, please leave them on the bathroom floor. 

u Transportation
Transportation to ski facilities provided by the complex:

• Departure from complex “Neviastata” - 8:30 - 9:00 am
• Departure from runway “Studenets” - 16:30 - 17:00 pm

Taxis can be ordered at any time, just ask the hotel’s reception.

u Safe
Safe is available at the reception desk. Management advises to store valuables in the safe. 
The complex is not responsible for money and valuables which are not left in the safe storage.

u Security 
Spa complex “Neviastata” has a 24 hours security guard. If necessary, please call reception.

u Found / lost property 
Please refer to the reception.

hotel SerViCeS
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u Medical services
Complex “Neviastata” provides 24 hours, seven days a week, medical services. 
Payment shall be settled directly with the doctor.

u Internet access
Wi-Fi is available in public areas and is free. In the rooms is possible using cable internet 
(cable is taken from reception).

u Clothing/ Dress code
Proper clothing is required for all public zones - restaurant, lobby bar, spa center. 
Entering the restaurant and lobby bar with bathrobe is not desirable.

u Dry cleaning, ironing
Dry cleaning is performed for 36 hours; if you want your clothes to be ironed, please contact 
reception. The use of personal irons is not allowed. If there are inflicted damages on the 
property there is penalty and should be paid its market value.

u Pets 
Pets up to 4 kilograms are allowed in the complex. (dogs) 

u Conference Services
Spa complex “Neviastata” offers its guests a conference room- 50 seats, type “classroom”, 
sound / incl. 2 wireless microphones/ multimedia, screen and flipchart.
There is a specific contract and offer for each conference event depending on the number of 
participants and type of service.

u Additional services:
The complex can provide DJ after negotiation.
The complex has a children’s center.

Phone numberS

Reception..............................................100
SPA Reception...........................................120
Lobby Bar ...................................................440
Pool................................................500
Restaurant...............................................300
For other apartment in the complex  - num-
ber of the apartment is the phone number 
(for example: ap. 307 – phone number – 307)

Domestic calls in the spa complex “Nevia-
stata” are not paid. The value of all other 
telephone calls will be charged automatically 
to the hotel bill. Payment is at the reception 
at your convenience or the day of departure.

Some international codes:

Country Code

Germany 0049

Greece 0030

Macedonia 0389

Poland 0048

Serbia 0381

Turkey 0090

Romania 0040

Russia 007

Ukraine 00380
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u Emergency exits
Emergency exits are marked on the plan attached on the front door of the apartment. In 
case of emergency, please remain calm. Call the reception, tel.: 100.

u Fire exits, fire extinguishers, smoke detectors
There are smoke detectors in all apartments. In case of fire call reception.

Fire extinguisher and a signal button can be found on each floor.

Evacuation meeting point is outside the building.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS:

1. We kindly ask you:
- Do not smoke in the rooms and do not leave burning cigarettes;
- Do not throw burning matches and cigarettes in rubbish bins;
- Do not use your electric heaters and gas appliances;
- Do not smoke in the elevator;
- Switch off power consumers / TV, lamp, etc. / when you leave the apartment.

2. If there is a risk of fire immediately inform the reception.

3. Keep calm.

4. Start the fire extinguishing with available firefighting equipment and gear.

5. Leave the apartment by the shortest path, outline on the escape plan.

6. If corridors and staircases are all smoky, stay in the rooms.

7.  Closed and sealed with wet towels or sheets door prevents the infiltration of smoke 
      into the room.

Thank You
FOr ChOOSING SPA CoMPLEx “NEvIASTATA”

PAMPOrOVO rESOrT, BuLGArIA





Hotel Reception: (+359) 3095 45 45 
Reservations: (+359) 882 885 604 

e-mail: neviastata.pamporovo@gmail.com
Official website: www.neviastata.com


