
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важни разстояния 

Летище 
Летищен код – SOF 
Летище София – 150 км 

Регнум Банско Апарт Хотел и СПА е целогодишен хотел, разположен в подножието 
на Пирин планина. Заобиколен от красива природа, със своята уникална декорация 
и стил, хотелът е идеално място за ваканция и отдих. Всеки един от луксозно 
обзаведените апартаменти може да бъде Вашият уютен дом през ваканцията 
или уикенда. Конферентен център “Регнум” е великолепно място за Вашето 
корпоративно събитие, Гала вечеря или конферентно мероприятие; 

ЖП гара Банско – 2 км 
Автогара Банско – 2 км 

 
Контакти: 
гр. Банско, 2770, местност Асаница 

 
Рецепция: +359 749  84 000 
Резервации: +359 749 83 024 

+359 884 49 39 24 
Факс: +359 749 84 174 

 
E-mail: regnum@regnum.bg 
Web: www.regnum.bg 

www.regnumhomes.com 

Общ  брой апартаменти - 130 
10 Джуниър  апартамента 
16 Екзекютив апартамента 
30 Екзекютив апартамента,   
с гледка към планината 
16 Екзекютив Делукс апартамента 
26 Екзекютив Делукс апартамента, 
с гледка към планината 
12 Гранд апартамента 
11 Гранд апартамента, с гледка към планината 
 2 Гранд Супериор апартамента 
6 Гранд Супериор апартамента, 

с гледка към планината 
1 Президентски апартамент 

“Кинг апартамент“ 

В близост до хотела: 
Начална станция на кабинковия лифт - 450 м 
Бъги 
АТВ 
Мол “Банско“ - 400 м 

 
Забележителности: 
Ски и зимни спортове 
Нощен живот в центъра на града 
Голф - 12 км 
Картинг - 50 км 
Рафтинг - 50 км 
Парк на танцуващите мечки - 40 км 
Пикник - в планината 
Тенис корт - 2 км 

mailto:regnum@regnum.bg
http://www.regnum.bg/
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Джуниър апартамент 
Капацитет: 2 госта. Площ мин. 28 м2 / макс. 34 м2. 
Просторна стая с кухненски кът, баня с душ кабина и вана, LED телевизор; 
Максимално настаняване – двама възрастни, двойно легло. 

Екзекютив апартамент 
Капацитет: 2+2. Площ мин. 49 м2 / макс. 59 м2. 
Уютна дневна с кухненски кът и една отделна спалня, баня с душ кабина и вана, 
LED телевизор във всяко помещение, тераса (по заявка). 
Максимално настаняване – двама възрастни и две деца под 12 г. или трети 
възрастен на допълнително легло. Възможност за настаняване с гледка към 
планината; 

Екзекютив Делукс апартамент 
Капацитет: 2+2. Площ мин. 59 м2 / макс. 74 м2. 
Просторна дневна с кухненски кът и една отделна спалня, една или две бани 
с душ кабина и вана, LED телевизор във всяко помещение, тераса 
(по заявка). 
Максимално настаняване – двама възрастни и две деца или трети възрастен 
на допълнително легло. Луксозно и модерно обзавеждане. Възможност за 
настаняване с гледка към планината; 

Гранд апартамент 
Капацитет: 4+2. Площ мин. 81 м2 / макс. 90 м2. 
Просторна дневна с кухненски кът, две отделни спални, една или две бани 
с душ кабина и вана, LED телевизор във всяко помещение, тераса 
(по заявка). 
Максимум настаняване – четири възрастни и две деца или пети възрастен на 
допълнително легло. Възможност за настаняване с гледка към  планината; 

Гранд Супириър апартамент (2 свързани Екзекютив апартамента) 
Капацитет: 4+4. Площ мин. 120 м2 / макс. 150 м2. 
Две просторни дневни с кухненски кът, две отделни спални, две бани с душ 
кабина и вана, LED телевизор във всяко помещение, тераса 
(по заявка). 
Минимум настаняване – четирима възрастни и възможност за настаняване 
на четири деца или двама възрастни на допълнително легло. 
Възможност за настаняване с гледка към планината; 

 

Президентски апартамент “Кинг апартамент” 
Просторна дневна с луксозно обзавеждане и кухненски кът, две отделни спални, 
две отделни бани с вана и душ кабина, LED телевизор във всяко помещение, 
тераса и гледка към планината. Луксозно и модерно обзавеждане, уютна 
атмосфера. Максимален капацитет 4 възрастни и възможност за настаняване 
на две деца на допълнително легло. 

 
Общ капацитет – 584 легла (324 редовни + 260 допълнителни легла) 
Общ брой отделни легла – 109 легла в 43 апартамента; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основни удобства в апартаментите 
• Централно  отопление 
• Климатик (локален) 
• Слънцеизолиращи завеси 
• Електронно заключване 
• Огледало цял ръст 
• Маса и диван в дневната 
• Напълно оборудвана кухня – в А и В блок 
• Сейф, мини бар, електрическа кана, тостер 
• Хладилник 
• Бюро 
• Кабелна телевизия 
• Телефон в дневната и в банята 
• Обособено място за багаж 
• Гардероб 
• Тераса с маса и столове 

Баня 
• Тоалетни принадлежности 

(сапун, шампоан, душ гел, шапка за баня, 
дамски и мъжки тоалетен комплект) 

• Сешоар 
• Вана и душ кабина 
• Телефон 
• Паник бутон 

Услуги 
• Трансфери от/до летище 

София, Пловдив, Солун 
• Обмен на валута 
• Безплатен безжичен Интернет достъп 

в целия хотел 
• Вестници и списания 
• 24 ч. Рум-сервиз 
• Минибар 
• Пране и химическо чистене 
• Полиране на обувки 
• Събуждане по телефона 
• Служител “Обслужване на гости“ 
• Отдел “резервации“ 

Услуги за хора със специални нужди 
1 стая, оборудвана за хора със специални 
нужди: 
• Паник бутони 
• Достъп за инвалиден стол до асансьори 

и общи части 

Ресторант “Регнум“ 
Капацитет на ресторанта: 180 места 
Луксозно обзавеждане и уютна 
атмосфера. 
Ястия от традиционна Българска, 
интернационална 
и автентичната Турска кухня. 
Блок маса – закуска и вечеря; 
А-ла-карт зала – закуска, обяд и вечеря; 

Лоби бар 
Лека храна и напитки 
Капацитет: 60 места 

Нощен бар 
Общ капацитет – 100 госта 
Седящи места – 60 места 

Регнум СПА център – 832 кв.  м. 
• Вътрешен басейн със секция за деца 
• Открит басейн с полу- 

олимпийски размер 
• Три джакузита 
• Парна баня 
• Турски Хамам 
• Финландска Сауна - 2 
• Фитнес зала 
• Солариум 
• Ледогенератор 
• Стая за релакс 
• Контрастен душ и тропически душ 
• Студия за масаж 
• ВИП студио за масаж 

с хидромасажна вана 
• Витамин бар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конферентна база 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Техническо оборудване 
• Мултимедия 
• Екран 

Спа терапии: 
• Терапии за лице 
• Класически и екзотични масажи 
• Процедури за тяло 
• Разнообразие от СПА пакети 
• Хидротерапия 
• Кесе и Хамам масаж 
• Терапия за ръце и стъпала 
• Кинезитерапия 

Регнум Аква Парк 
(външен, лятна услуга) 
• Басейн с полу-олимпийски размер 

(12.5м х 25м, 1.60м – 1.90м дълбочина) 
• Детски басейн – 0,90 см дълбочина 
• Водна пързалка – 1,20 см дълбочина 

(за деца над 6 г.) 

Игри и спортни дейности 
• Дартс 
• Джаги 
• Тенис на маса 
• Билярд 
• Детски кът и Анимация за деца 

(в зимен сезон) 
• Спортно игрище за футбол и баскетбол 

(в сезон пролет-лято-есен) 
• Сектор за външен “стрийт фитнес“ 
• Люлка и батут за деца до 6 г. 

(в летен сезон) 
• Синтетична ледена пързалка 

(целогодишно) 
• Водна гимнастика (в летен сезон) 
• Велосипеди под наем 
• Зелени площи 
• Ски оборудвне под наем и ски училище 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Озвучителна техника и  микрофони 
• Флипчарт 

Магазини 
• Фризьорски салон 

с козметичен сектор 
• Магазин за сувенири и козметика 

Охрана 
Модерни система за охрана и 
противопожарна инсталация 
24-часова охрана 
Видео-наблюдение в общите части 
и външната част на хотела. 
Датчици за дим в общите части 
и в апартаментите 
Пожарогасители в коридорите 
Оказване на първа помощ 
Добре осветен паркинг, изходи, 
знаци, коридори 
Във всички апартаменти – 
електронно заключване, сейф, 
карта за авариен изход, паник бутони 
и телефони в баните 

Паркинг 
Открит охраняем паркинг 
Закрит подземен паркинг 
Общ капацитет на паркинга – 
140 паркоместа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Място за кафе паузи 

Зала Площ Височина Театър Класна стая Бордрум П-образно Банкет Коктейл 

Босфор Гранд 315 м2 3 м 400 180  120 220 180 

Босфор I 156.25 м2 3 м 150 80 30 40 80 100 

Босфор II 156.25 м2 3 м 150 80 30 40 80 100 

Дарданели 162.5 м2 2.6 м 80 30 20 20 60 80 

Кария 130 м2 2.6 м 80 30 20 20  80 

Регнум 60 м2 2.6 м 25 / 30 16 16 16   
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