


Добре Дошли в Лайтхаус Голф и Спа Ризорт!
.

Поздравления за Вашия годеж и Ви благодарим, че обмисляте да прекарате Вашия 
специален ден в Лайтхаус Голф и Спа Ризорт!

Потопете се в една съвършена приказка в Лайтхаус Голф и Спа Ризорт със спиращи дъха залези,

живописни гледки към Черно море, петзвездна кухня и обслужване, комплексът е идеалното място за

Вашата сватба. Лайтхаус Голф и Спа Ризорт предлага всичко, от което се нуждаете, за да превърнете

специалния си ден в незабравимо преживяване за Вас и Вашите гости.

Кажете „Да” в един от най-красивите комплекси на източното крайбрежие на Европа, само на 40 минути

от международното летище на Варна. Идеалният климат, белите скалисти брегове и природна красота

превръщат това уникално място в привлекателна дестинация за сватби на двойки от целия свят.

Нашият персонал с готовност ще Ви помогне да организирате всички детайли от Вашата сватбена

церемония.

Контакти:
Лайтхаус Голф & Спа Ризорт

Адрес: 9600 Община Балчик

Улица: 5 km след Балчик по път Е87

E-mail: weddings@lighthousegolfresort.com

www.lighthousegolfresort.com

mailto:weddings@lighthousegolfresort.com
http://www.lighthousegolfresort.com/




ИЗНЕСЕН РИТУАЛ В ЛАЙТХАУС
Вашият изнесен граждански ритуал може да се проведе на 

територията на комплекса като за целта предлагаме следните 

варианти: 

Клубната Къща

Харизматичният голф клуб е една от основните характеристики на комплекса 

със своя изискан интериор и прекрасни балкони с изглед към 1-ва и 18-та дупка 

на голф игрището. Той е идеалното място за провеждане на сватбени 

церемонии тъй като предлага богат избор от локации.

Наем на Лоби Клубхаус: 100.00 лв

Инфинити басейн

До 5* Лайтхаус Хотел е разположен нашият инфинити басейн със спиращи дъха 

гледки към морето. Той е идеален, както за изнесена церемония така и за 

коктейл за добре дошли.

Наем на тревна площ инфинити Басейн: 100.00 лв

Шивс Скай Бар

Разположен в сърцето на голф игрището с невероятни гледки над Черно море, 

Шивс Скай Бар е свежо попълнение в комплекса, където може да организирате 

една наистина незабравима церемония.

Наем на Шивс Скай Бар: 350.00 лв

Херос Бийч Бар

Плажът е песъчлив, заобиколен от красива лагуна и свързан с комплекса 

посредством частен път за по-малко от 10 мин с автомобил. 

Наем на Площ на Херос Бийч: 100.00 лв

Като комплимент в наема на площ за изнесен ритуал предоставяме  

сватбена арка и 20 бели стола.





КОКТЕЙЛ

Посрещнете гостите си със стил. Предлагаме Ви организирането на 

сватбен коктейл преди или след Вашата церемония.

Коктейл „Стандарт“ 12.00 лв

▪ Чаша пенливо вино

▪ 1 минерална вода

▪ Микс плодови тарталети

▪ Асорти петифури

▪ Профитероли асорти

▪ Френска ябълкова тарта

▪ Палитра от шоколадови трюфели

▪ Мус ванилия и шоколад

▪ Селекция от сезонни филетирани плодове

Цената е на човек и включва: сладки хапки – 4 бр.

Коктейл „Стандарт плюс“ 14.00 лв

▪ Чаша пенливо вино

▪ 1 минерална вода

▪ Солени хапки

▪ Хапка с филе „Елена“ и домашно кьопоолу
▪ Хапка с пушена патица и манго чатней
▪ Брускети с рататуй
▪ Хапки с пиле галантин и шам фастък
▪ Профетрол с риба тон  и зеленчуци
▪ Сладки хапки
▪ Орехов пай
▪ Кокосова пита
▪ Шоколадово брауни
▪ Плодов мус
▪ Сезонни плодове

Цената е на човек и включва: Солени хапки – 4 бр., сладки хапки – 3 бр.



Коктейл „Елит“ 18.00 лв

▪ Чаша пенливо вино

▪ 1 минерална вода

▪ Хапки с филенца от аншуа и бейби

скариди

▪ Хапки с луканка и билково сирене

▪ Хапки с кашкавал

▪ Брускети помодоро

▪ Гризини с билки

▪ Палитра от френски сирена

▪ Микс деликатесни колбаси

▪ Мини баклавички

▪ Профетороли с крем патисер

▪ Мини ябълков пай

▪ Разнообразие от сезонни плодове

Цената е на човек и включва: солени хапки – 7
бр., сладки хапки – 4 бр.



Коктейл „Делукс“ 32.00 лв
▪ Чаша пенливо вино

▪ 1 минерална вода

▪ Хапки с хам серанно и пъпешови перли

▪ Хапки с пушена норвежка сьомга, каперси и ароматно 

маскарпоне

▪ Хапки с домашно приготвено пате от гъши дроб, ябълки 

и калвадос

▪ Хапки със средиземноморски филенца от аншуа

▪ Хапки с прошуто котто

▪ Хапки с черен хайвер, билково масло и лимонови 

филенца

▪ Хапки с хайвер от сьомга

▪ Хапки с мариновано патешко магре и манго чатней

▪ Хапки с ароматно мариновано телешко и гриловани

пикантни зеленчуци

▪ Брускети с чери доматчета и ароматна моцарела

▪ Домашно приготвени гризини, нежно обвити в парма хам

▪ Крюдите в сос от цитруси и аншуа

▪ Селекция от деликатесни колбаси

▪ Микс френски сирена, сервирани с мед и ядки

▪ Палитра от филетирани сезонни плодове

▪ Мини салата Цезар

▪ Мини салата Капрезе

▪ Чийз кейк с бял шоколад

▪ Крем брюле

▪ Мус от маскарпоне и тиква

▪ Асорти шоколадови трюфели

Цената е на човек и включва: солени хапки – 12бр., сладки хапки 
– 6 бр.



ВАШАТА СВАТБЕНА ВЕЧЕРЯ В 

ЛАЙТХАУС

За Вашата Гала Вечеря можем да предложим

елегантния ресторант “Престиж”, който се намира на

втория етаж на Клубната Къща.

Елегантния и модерен ресторант в Клубната Къща, съчетава най-

доброто от вкусовете и съставките на европейските кулинарни

традиции и предлага разнообразни менюта и специалитети.

Бъдете свой собствен шеф-готвач и комбинирайте ястията

според Вашите желания.

Капацитет: 120 места на закрито, както и голяма тераса за 200

души на открито.





СВАТБЕНО МЕНЮ

Съставете Вашето 4-степенно меню като изберете 1 салата, 1 

предястие, 1 основно и 1 следястие

САЛАТИ (избор на 1 от изброените по-долу варианти):

1. Шопска салата (Лайтхаус стайл)
350 гр 11лв

2. Салата от домати, печени тиквички, чушки, патладжан, маслини и нежен 
катък в компанията на рукола и черен зехтин
350 гр 13лв

3. Розови домати, печени пиперки, овче сирене, маслини каламата, червен 
лук, зехтин екстра върджин и пушена сол 
350 гр 14лв

4. Микс от зелени салатки, чери домати, пиле галантин (пилешка кайма с 
трюфели, коняк и шам фастък), тиквени семки, крутони и хаос дресинг.
300 гр 15лв

5. Спаначена салата със запечено козе сирене, грилована червена пиперка, 
пуширано яйце и домашен дресинг
300 гр 16лв.

6. Гурме салата от зелен боб, пушено патешко магре, гъши дроб терина, 
шарени домати чери, портокалови филета, дванадесет годишен балсамов 
оцет от „Модена 12 годишен“ пушена сол „Малодон“
350 гр 18лв





ПРЕДЯСТИЯ (избор на 1 от изброените по-долу варианти):

1. Зеленчукова терина от печени чушки, гриловани тиквички, 
обезсолено овче сирене гарнирани с ментово олио
250 гр 13лв

2. Пилешки шишчета със сирене и тиквички, гарнирани със сос 
холандез
250 гр 14лв

3. Киш „Лорейн“ (тарталета с бекон, праз лук и яйчно млечна 
заливка) с 10 годишен балсамов оцет от „Модена“
200 гр 15лв

4. „Салмонисимо“ трио от пушена сьомга с пармезанова курабийка, 
маринована сьомга с талиателе от краставици и копър, хайвер от 
дива сьомга с масло и брускета от лимец
200 гр 17лв

5. Гъши дроб терина със сладък хляб „брьож“ и конфи (мармалад) от 
лук
200 гр 18лв

6. Опашки от тигрови скариди върху гуакамоле (крем от авокадо, 
чесън, кориандър и чили) 
200 гр 19лв



ОСНОВНИ ЯСТИЯ (избор на 1 от изброените по-долу варианти):

1. Царевичен пилешки сюпрем (пилешко филе с кожа и крилна кост) със 
сос от горски гъбки, полента и задушени броколи
350 гр 20лв

2. Свински медальони със сос карбонара, задушени зеленчуци и картофен 
гретин
350 гр 26лв

3. Мешена скара БГ с печени картофи и лютеница (свинска вратна 
пържола, кебаче, кюфте, наденица, шишче)
450 гр 30лв

4. Микс грил с трюфел гретин, броколи киш, барбекю сос и горчичен дип. 
(агнешки котлети, свинки врат, телешко филе, пилешко филе, свинска 
наденичка ,пушен бекон, гъба печурка)
400 гр 32лв

5. Филе от сьомга със спаначен сос, картофени ньоки и бразирани домати 
чери (печени върху сол и билки)  
350 гр 34лв

6. Телешко филе със зеленчуково стю (гювеч –картофи, моркови, 
патладжан, домати, пиперки) трюфел жу
350 гр 37лв



СЛЕДЯСТИЯ (избор на 1 от изброените по-долу 
варианти):

1. Плодов тарт с дуо (сирене бри и стилтън)  от гретинирани сирена с 
орехова коричка- 100 гр 10лв

2. Симфония от сирена (камембер, синьо сирене, чедър)  с медена 
багета, печени ядки и сушени плодове
100 гр 10лв

3. Селекция от български колбаси (филе „Елена“, пастърма, суджук, 
свински пушен бут)- 100 гр 8лв

4. Селекция от български сирена (кашкавал, сирене бяло, топено, 
пушен кашкавал)- 100 гр 7лв

*В менюто е включено 1 безалкохолно и 1 вода, хляб

Допълнение:
*Микс ядки: бадеми, лешници, кашу и фъстъци - 100 гр 10 лв





Вегетарианско и веган меню (избор на 1 от изброените по-долу 
варианти):
Салати
1. Салата от пресни зеленчуци, микс от зелени салатки с медено горчичен 
дресинг- 300 гр 13лв
2. Арабска салата (домати, краставици, мгданоз, лук, прясна пиперка, лимон, 
мента)- 300 гр 11лв

Предястия
1. Запечено сирене халуми с гриловани зеленчуци и песто сос- 200 гр 13лв
2. Баба гануж с розови домати- 250 гр 10лв
3. Панирана моцарела с доматено фондю- 250 гр 16лв

Основно
1. Дуо от картофен гретен и рататуй- 350 гр 19лв
2. Шак шука – 350гр 18лв
3. Билкова полента с гретинирано сирене – 350 гр 18лв
4. Картофена тортиля с бразирани домати и гъбен сос -350 гр 20лв

Следястие

Сорбе от лавандула – 80 гр 7лв
Сорбе от лимон – 80 гр 7лв
Фритирано сирене тофу с мармалад от сини сливи – 150 гр 10лв
Веган кюфтенца с манов мед – 150 гр 10лв

*В менюто е включено 1 безалкохолно и 1 вода, хляб



Детско 4-степенно меню (избор на 1 от изброените по-долу 
варианти):
Салати:
1. Шопска салата - 250 гр 8 лв
2. Пресни зеленчукови батонета, зелени салатки и сирене - 250 гр 8 лв

Предястия:
1. Панирани моцарелени пръчици с шарени чери доматчета - 120 гр 9 лв
2. Пилешки пламъчета /пилешко филе панирано/с  чедър сос -120 гр 9 лв
3. Кошничка с картофени усмивки- 200 гр 9 лв

Основни:
1. Пилешки бон филенца със задушени зеленчуци и бейби картофки  250 гр

16лв
2. Кюфтенца или кебапчета с картофени усмивки и лютеница  - 250 гр. 16лв

3. Телешки бургер със сирене чедър, царевичка и пържени картофки   250 гр
16 лв

4. Фиш фингърс  /рибни пръстчета/ с варени картофки- 250 гр                 16лв

Десерти:
Домашно приготвен сладолед /ванилия , шоколад /- 100 гр 6 лв
Плодов мус - 150 гр 6 лв

1 натурален сок



СЛАДКИ ИЗКУШЕНИЯ

Горчиво! Това е израз, който обединява любовта Ви един към друг. А 

любовта Ви към сладкото  може да се изрази чрез нашите десертни 

изкушения!

Добавете различни сладкиши към изнесената церемония или поръчайте 

сладък бюфет към гала вечерята.

Можете да разгледате по-долу и нашите предложения:

1. Шоколадов фонтан – включва 4кг шоколад и 5кг плодови шишчета от 
сезонни плодове -350 лв
2. Ръчно изработени бонбони с различни вкусове – 2 лв за 1 бр.
• Пистачо и бял шоколад
• Бейлис крем
• Черен шоколад с розмарин
• Солен карамел
• Ароматен хляб
3. Марш мелоу – 1 лв за 1 бр.
4. Мъфини – 2.50 лв за 1 бр
5. Шоколадово брауни (бяло или черно) – 2.5 лв за бр.
6. Френски макарон – 2 лв за 1 бр.
• Пистачо
• Малина 
• Ванилия 
• Капучино 
• Шоколад 

Стейшън с оранжада, лимонада и цитронада - 10 лв за литър от вид



СВАТБЕНАТА ТОРТА
Ако имате конкретно запитване и идея за Вашата сватбена

торта, свържете се с нас и нашите сладкари могат да я

изработят. (4 седмици преди сватбата е необходимият срок

за избор на дизайн и пълнеж)

Можете да разгледате нашите предложения по-долу:

1. Черешова торта (шоколадов мус с мариновани в ликьор череши и 
хрупкав фиолентин)

2. Портокалова торта (мусова торта с портокалов шоколад 
пандишпанова платка и нежни целувки)

3. Торта бял гараш (бял шоколад ,шафран, шам фъстък)

4. Шоколадов кейк с какаово желе и малинов мармалад

5. Филаделфия чийз кейк с парченца шоколад (печен чийз кейк с 
парченца шоколад)

Цена на парче (120 гр)- 6лв

*цената е на парче като цената може да варира според дизайна на 

избраната торта

*възможност за внасяне на сватбена торта от външна фирма- 2 лв на 

парче (такса обслужване)



ПАКЕТИ НАПИТКИ

1. Пакет безалкохолен- 2 бр. мин. вода, 2 бр. безалкохолно и 1бр. кафе-
9 лв на човек

2. Пакет 1 алкохолен- 1 бр. безалкохолно, 1 бр. мин. вода, 50 мл (уиски, 
водка, ракия или джин)- 12 лв на човек

3. Пакет 2 алкохолен- 1 бр. безалкохолно, 1 бр. мин. вода, 1 бр. 0.33л 
бут. бира(българска) и 50 мл. (уиски, водка, ракия или джин)- 14 лв на 
човек

4. Безалкохолен отворен бар за 1 час - неограничени количества мин. 
вода, безалкохолно и кафе- 12 лв на човек

5. Алкохолен отворен бар за 1 час - мин. вода, безалкохолно и алкохол 
(уиски, водка, джин, ракия)- 20 лв на човек

6. Коктейли за Вашата сватба:  Аперол шприц, Куба либре, джин тоник 
или кампари ориндж- 5 лв на коктейл на човек

*такса за внасяне на алкохол- 10 лв на човек на база всички 
присъстващи гости (внасяне на неограничено количество вино и твърд 
алкохол; изчислява се на база всички пълнолетни гости)



Фотосесия

Запечатайте този незабравим ден на вълшебно място.

Екипът с радост ще Ви насочи към най-роматичните и красиви

кътчета в комплекса, за да направите великолепна фотосесия за

спомен от Вашия специален ден.

Такса за външни гости: 150 лв

*за младоженци организиращи сватбата си при нас: комплимент





ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:
Предлагаме следните сватбени комплименти и възможности за
всички сватбени тържества, организирани в Лайтхаус Голф и Спа
Ризорт:

• Безплатен паркинг за гости на сватбеното тържество
• Предварителна дегустация на едно избрано от Вас сет меню с

потвърдените ястия (предварително трябва да обявите дата за
дегустация минимум 7 дни преди дегустацията и минимум 14 дни преди
самото сватбено тържество)

• Овъртайм такса от 2 лв на човек се начислява след 00:00 до 02:00 часа
или след започването на 5тия час от началото на вечерята (на база
заявения брой гости) на всеки започнал час. След 02:00 часа таксата е 5
лв на човек. Минималната сума за овъртайм е 120 лв на час.

• Такса за внасяне на алкохол в ресторанта- 10.00 лв на човек на база
всички присъстващи пълнолетни гости

• Минималният брой гости за наемане на ресторанта е 60 човека
• Арка за изнесената церемония - комплимент от комплекса
• Допълнитени бели столове за изнесената церемония освен 20-те

включени като комплимент - 3.00 лв на стол
• Наем на коктейлна маса тип „щъркел“ с бяла покривка тип „стреч“- 14лв

за маса
• За сватби през делнични дни- понеделник, вторник, сряда,

четвъртък- 10% отстъпка от сватбените куверти *

* Отстъпката за делнични дни не важи при български официални празници и
почивни дни





ПРЕПОРЪЧАНИ СВАТБЕНИ АГЕНЦИИ:

Препоръчваме ви следните сватбени агенции, които могат да се 
погрижат за украсата на ресторанта, фотограф,  официално лице за 
изнесения ритуал, DJ и музикална програма за сватбената вечер. 

Сватбени агенции:

• Pertito- www.pertito.com
• Element - www.vdigamsvatba.com
• INSIDE WEDDING – www.insidewedding-bg.com
• Natalina wedding House- www.weddingsvarna.com
• Stillezza- www.stilezza.com
• Party Rent Service- https://www.partyrent-service.com/
• EventBg- amarryangel@abv.bg
• Zvezden Praznik- www.zvezdenpraznik.com
• Tamara M - https://tamaram.bg

Грим и прическа:
• Студиото за красота е удобно разположено в хотела като можете да 

запазите час за Вас и Вашите гости за прическа, грим, маникюр и 
педикюр

Фотограф:
• Милен Леземан– http://www.myartwedding.com/
• Красимир Андреев- http://artwedding.net/
• Lights photography- lightsphotography@mail.bg
• Smailka Photography- www.smailka.com
• Enis Uzunov- www.enisuzunov.eu

Заря:
• Victoria- www.victoriafireworks.bg

DJs:
• Party Time Bg– https://www.partydjs-org.com/

Ритуален дом Балчик - www.balchik.bg
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http://www.vdigamsvatba.com/
http://www.insidewedding-bg.com/
http://www.weddingsvarna.com/
http://www.stilezza.com/
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http://www.zvezdenpraznik.com/
https://tamaram.bg/
http://www.myartwedding.com/
http://artwedding.net/
mailto:lightsphotography@mail.bg
http://www.smailka.com/
http://www.enisuzunov.eu/
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http://www.balchik.bg/


НАСТАНЯВАНЕ
Предлагаме следните опции за настаняване на
територията на комплекса:

3* Лайтхаус Апартаменти и Вили

Разположени в центъра на комплекса и заобиколени от голф
игрището, ваканционните апартаменти и вили предлагат
уединение и комфорт. Разполагаме с едноспални и двуспални
апартаменти, както и двуспални и триспални вили.

5* Лайтхаус Голф и Спа хотел

Елегантно разположен на ръба на скалите, хотелът предлага 5* 
настаняване за Вашите гости. На разположение също така е 3000 
кв.м Спа и Уелнес център, открит и закрит басейн, салон за 
красота и фризьорски салон

*според сезона и заетостта на хотела, може да се приложи 
рестрикция за минимален престой.


