
XIV НАЦИОНАЛЕН КАРДИОЛОГИЧЕН КОНГРЕС

2-5 ОКТОМВРИ 2014 г., Варна, к.к. "Златни пясъци"

Хотел Астера

Хотел & СПА “АСТЕРА” се намира в центъра на к.к. “Златни пясъци” сред живописни 
плажове, ярко слънце и чисти морски води. Съчетанието от златист пясък и природната 
уникалност на околността правят курорта едно от най-предпочитаните за почивка места.



Разположен непосредствено до плажната ивица, хотел & СПА “АСТЕРА” предлага красива 
гледка към лазурните води на морето. Стилният интериор, съвременните архитектурни 
решения и акцентите върху цветовете, съчетани с ултрамодерен и различен дизайн, 
създават неповторимо усещане за уют и комфорт.  

Хотел  & СПА “АСТЕРА” предлага на своите гости 277 стаи,  всички с вълнуваща гледка към 
синевата на морската шир. Обзавеждането е съобразено с най-новите модни тенденции. 
Стаите са оборудвани с електронна заключваща система, сателитна телевизия, мини-бар, 
централна климатизация.
 

Хотел & СПА “Астера” предлага две мултифункционални зали с подходящи прилежащи 
помещения за  кафе-паузи и индивидуални срещи.

• Голяма  -  с капацитет 320 места 

• Малка -  с капацитет 180 места

Нашият стремеж е да бъдете обслужени акуратно и качествено за перфектното провеждане 
на Вашето събитие. Хотел & СПА “Астера” е Вашият правилен избор!

Изхранване - ALL INCLUSIVE ULTRA:

- Изхранването се организира на база шведска маса;

- Кафе, чай, минерална вода, сок, безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, 
вино, наливна бира  на лоби бара в хотела 10:30 до 00:00 ч.;

- Кафе –паузи с дребни сладки и соленки;

- Включени са и  специализирани вечери на Българската национална кухня, на 
Средиземноморската , Aзиатска кухня и Tex- Mex;  

Специален SPA&WELLNESS пакет:

1. сауна –(парна и класическа);

2. солариум;

3. ползване на вътрешен и външен басейн с шезлонги;

4. шезлонги и чадъри на специалния плаж “Astera beach”;

5. модерна фитнес зала;                                  



Хотел Атлас

                     

Хотел “Атлас” се намира в комплекс Златни пясъци на 350 м. югозападно от центъра на 
комплекса и на 300 м. от плажната ивица сред свежа зеленина. Сградата е новопостроена 
през 2003 г. с централен климатик и всичко необходимо за тези, които обичат удобствата и 
лукса. 

На разположение на гостите са външен, вътрешен, детски басейн и детски водни пързалки. В 
хотел “Атлас” гостите могат да открият всичко необходимо за активна почивка, спорт и грижи 
за себе си – SPA център, предлагащ разнообразни оздравителни и тонизиращи процедури, 
парна баня, сауна, фитнес, масаж, фризьорски салон, билярд, тенис на маса, волейболно 
игрище. В хотела също така работи денонощно лекарски кабинет. Във фоайето на хотела 
има магазин за сувенири.

Комплексът  разполага с 273 стаи - 12 апартамента, 17 студия, 10 фамилни стаи и още 234 
двойни стаи с великолепен изглед към парк, басейн или море. Удобна мебелировка - 



климатик, кабелна телевизия и личен сейф, мини бар, телефон, са само част от 
оборудването на всяка стая. За Ваше удобство в банята ще намерите телефон и сешоар.

Изхранване - ALL INCLUSIVE ULTRA:

- Изхранването се организира на база шведска маса;

- Кафе, чай, минерална вода, сок, безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, 
вино, наливна бира  на лоби бара в хотела 10:30 до 00:00 ч.;

- Кафе –паузи с дребни сладки и соленки;

- Включени са и  специализирани вечери на Българската национална кухня, на 
Средиземноморската , Aзиатска кухня и Tex- Mex;  

Хотел “Атлас” предлага много добри възможности за провеждане на конференции, фирмени 
мероприятия и срещи, като предоставя конферентната си зала със 180 места и отлично 
обслужване на участниците.



Хотел Marina Grand Beach

Местоположение

Хотел Марина Гранд Бийч е разположен в красива паркова местност в непосредствена 
близост до морския бряг. Намира се в южната част на курортен комплекс Златни пясъци.

Капацитет

9-етажния хотел, построен през 2002 год., разполага със 186 модерно обзаведени двойни 
стаи и 48 луксозни апартамента, предимно с изглед към морето.

Вътрешен, външен и детски басейн, балнео и спа центр, фитнес и скуош, две сауни, 
фризьорски и козметичен салон, анимация за деца и възрастни.

Централен ресторант с тераса, воден бар, снак бар, кафе-сладкарница, лоби-бар, бар-
мецанин с тераса, модерна дискотека, скай-бар.

Марина Гранд Бийч хотел предлага отлични условия за провеждане на конференции, 
фирмени мероприятия, семинари и презентации. Възможности за различен тип аранжировка. 
Залата  с капацитет от 180 човека е изцяло климатизирана. Според изискванията Ви можем 
да осигурим всякакъв вид техническо оборудване – мултимедиен проектор, екран, флипчарт, 
жични и безжични микрофони, принтери, факс, а също така и озвучителни уредби.



Изхранване - ALL INCLUSIVE ULTRA:

- Изхранването се организира на база шведска маса;

- Кафе, чай, минерална вода, сок, безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, 
вино, наливна бира  на лоби бара в хотела 10:30 до 00:00 ч.;

- Кафе –паузи с дребни сладки и соленки;

- Включени са и  специализирани вечери на Българската национална кухня, на 
Средиземноморската , Aзиатска кухня и Tex- Mex;  

Хотел “Атлас” предлага много добри възможности за провеждане на конференции, фирмени 
мероприятия и срещи, като предоставя конферентната си зала със 180 места и отлично 
обслужване на участниците.

Балнео и спа център

Модерно оборудван медицински център предлагащ разнообрази процедури за Вашето 
здраве и красота.

Физио и електро терапия, хидротерапия, единична и фамилна сауни, солариум, джакузи, 
масаж, козметичен салон, фитнес, скуош.

SPA-център

Отпуснете се както никога преди това в нашия Spa-център. Процедурите ни Ви зареждат с 
много енергия и събуждат сетивата Ви за нов живот. Тяло, дух и душа се сливат в едно и Ви 
обзема чувството на върховно блаженство. Нашите квалифицирани терапевти с удоволствие 
ще Ви помогнат със съвет при съставянето на вашата идеална програма.

Разположен на два етажа Spa-център Марина в Марина Гранд Бийч хотел предлага: сауна, 
парна баня, джакузи, масажи, минерални вани, басейн и модерен фитнес център. Ще Ви 
oбградим с внимание и ще Ви предложим богата палитра от разннобразни услуги в 
съчетание с висококачествени природни продукти и най-модерната техника.

С нашите процедури бихме желали да постигнем само едно: да си възстановите свежия вид 
и да си възвърнете спокойствието и радостта от живота. Пригответе сетивата си за следните 
удоволствия:

- Терапевтичен масаж

- Зонов масаж

- Подводен масаж ( тангентор )

- Ултразвук

- Калолечение

- Перлени вани

- Минерални вани с водорасли, морски соли и др.

- Козметични процедури.



Контакти:

ЗА СПОНСОРИ И ИЗЛОЖИТЕЛИ

"Дружество на кардиолозите в България"

София 1407, бул. "Джеймс Баучер" 76, ет. 4, офис 422

Тел. + 359 884 786884, факс + 359 2 9877477

Ел. поща: ceo@cardiobg.com

http://www.cardiobg.com

ЗА УЧАСТНИЦИ

"Международни прояви" ООД - професионален конгресен организатор

София 1000, ул. "Христо Белчев" 18

Тел. + 359 2 9888035, факс + 359 2 9806074

Ел. поща: cim@cim.bg

http://www.cim.bg


