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Конференции и Мероприятия 

 Информация 

“ Ако съберете в едно безупречно обслужване и най-

добрите конферентни услуги ще получите Лайтхаус 

Конгресен и Конферентен Център.” 

 

Добре Дошли! 
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Съдържание : 
В нашата информационна брошура можете да намерите по-подробна информация за : 

Локация ……………………………………………………………………………………………. 1 

Конферентен Център……………………………………………………………………………2 

Кафе Пауза ……………………….……………….………………………………………………….4 

Вечеря…………………………………………………………………………………………………..5 

Парти…………………………………….………………………………………………………………6 

Настаняване……..………………………………………………………………………..…………7 

Спортни съоръжения………………………………………………………………….………..8 

Отдих и свободно време………………………………………………………………………9 

Контакти………………………………………………………………………………………………10 

Наши клиенти …………………………………………………………………………………….11 
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Дестинацията Нос Калиакра  

Лайтхаус Голф И Спа Резорт  е разположен в сърцето на Голф Крайбрежието на нос  

Калиакра , на 5км от Балчик. 

Лайтхаус Голф И Спа Резорт  , България предлага идеални условия за корпоративни и частни мероприятия от всички 

видове, от малки гала вечери и церемонии по награждаване до международни или местни конференции и сватбени 

тържества от всякакъв мащаб. 

Някои ключови точки, които правят този Комплекс идеалното място за вашето събитие са: 

 

 Лесно достъпен: Курорта се намира само на 5 км от историческия град Балчик и на 40 км от международното 

летище на  Варна 

 Перфектна инфраструктура за конферентни събития от всякакви размери  – от 10- до 500 души 

 Разнообразни дейности , които предлага Курорта  

 Красив природен пейзаж на върха на извисяващи се бели скали, с изглед към Черно море и заобиколен от 

зеленината на професионално голф игрище 

 Победител  и притежател на Награда IAGTO 2012 "Най- добра неоткрита голф дестинация „ 
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Kонферентен център 

Различни конферентни съоръжения и зали са на  разположение в курорта -  от Балната ни 
зала Посейдон за над 300 души до малки заседателни зали за 20 души. 

 Конферентна зала “Poseidon” с капацитет за 350 души театрално подреждане 
 Конферентна зала “Zeus” с капацитет за 70 души театрално подреждане 
 Конферентна зала “Aphrodite” с капацитет за 70 души театрално подреждане  
 Конферентна зала “Morpheus” с капацитет за 50 души театрално подреждане 
 Конферентна зала “Apolon” с капацитет за 30 души театрално подреждане  
 Конферентна зала “Terra” ” с капацитет за 10 души board room 

 

Оборудване на разположение: 
- Мултимедия 
- Екран  
- Флипчарт 
- Озвучителна система 

 

Конферентни Услуги: 

- Техническа поддръжка 
-  Копирни Услуги 
- Факс Услуги 
-  Услуги за принтиране 
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   Ценоразпис на конферентни услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Залите могат да се зареждат с минерална вода по предварително уточнена заявка и преди началото на всяка 
работна сесия. 
*Залатите включват театрално подреждане като при различно от това подреждане се изготвя индивудиална оферта 

 

 
Зала “Terra” за 15 души (board 
room) с включен LCD TV screen 

Цял ден 220.00 BGN 
Половин ден 170.00 BGN 

Зала “Aphrodite” за 70 души  
театрално подреждане 

Цял ден 400 .00 BGN 
Половин ден 300.00 BGN 

Зала “Zeus” за 70 души 
театрално подреждане 

Цял ден 400.00 BGN 
Половин ден 300.00 BGN 

Зала Apolon” за 25 души  с 
включен LCD TV screen  
театрално подреждане 

Цял ден 200.00 BGN 
Половин ден 150.00 BGN 

Зала „Morpheus” за 50 души  
театрално подреждане 

Цял ден 250 .00 BGN 
Половин ден 170.00 BGN 

Зала „Посейдон“ за 250 души 
театрално подреждане 

Цял ден 1000.00 BGN 
Половин ден 700.00 BGN 

Мултимедия и Екран Цял ден 220 .00 BGN 
Озвучителна система Цял ден 200.00 BGN 
Флип Чарт Цял ден 60.00 BGN 
Принтиране Черно и Бяло 1 страница 0.50 BGN 
Принтиране Цветно 1 страница 2.00 BGN 
Копиране 1 страница 0.20 BGN 
Конферентен сет (хартия, 
химикалка и папка) 

1 сет 5.00 BGN 

Минерална вода в залата 1 бутилка 2.00 BGN 
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Кафе-паузи  
Можете да изберете различни видове кафе-паузи и хапки за вашето мероприятия  , 
които  могат  да се сервират както в конферентните зали така и в друго 
предварително избрано от Вас място: 

Кафе пауза „A World of Coffee“     6.00 BGN 
 Ароматно прясно приготвено кафе , Селекция от билков и плодов чай, Минерална вода 

 Кафе пауза „The morning boost“     9.00 BGN 
 Ароматно прясно приготвено кафе, Селекция от билков и плодов чай, Минерална вода, Солени бисквити 
 Билкови гризини, Дребни сладки 

Кафе пауза „А La Mode“      9.00 BGN 
 Ароматно прясно приготвено кафе, селекция от билков и плодов чай, Минерална вода 
 Палитра  от хапки, Брускети, Петифури, Ню-йоркски браунис 

Организиране на коктейли :   

Бихме могли да организираме и коктейли  на открито и закрито, с богат  избор от хапки и чаша шампанско или вино. 
Моля, свържете се с нас за повече информация и предложения. 
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Заведения за хранене  

Независимо дали планирате спиращо дъха мероприятие или интимна вечеря сред приятели,   
Лайт Хаус Резорт обръщаме  еднакво внимание и най –малката подробност.  
 
На Вашето внимание предлагаме голямо разнообразие от ресторанти,  от които можете да избирате: 

Основен ресторант „Александра“   (капацитет 450 места) 

Вечеря може да бъде сервирана с предварително уговорено сет меню или на блок маса. Ресторантът предлага 350 

места на закрито и още 100 места отвън. 

Клуб-ресторант "Престиж"   (капацитет 120 места) 

Интернационален ресторант, който предлага богат избор от ястия. Идеален за организиране на DJ  парти или шоу 

програма с вечеря. Разполага с 120 места на закрито и 40 на открито. 

Ресторант "Фуке"     (капацитет 103 места) 

Ресторантът предлага оригинални рецепти на храни и напитки , както и богат избор на рибни деликатеси. 

Ресторантът разполага с 56 места на закрито и още 47 на открито. 
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Парти 

Можем да организираме незабравимо парти за Вашето събитие. Разполагаме с няколко  

открити и закрити помещения, които могат да се превърнат в прекрасни клубни места  с DJ 

или шоу програма. 
PIANO BAR “SOCIAL CLUB”    (капацитет 60 човека) 

Уютния пиано бар се намира  в 5 звездния хотел . Подходящ за организиране и провеждане на нощно частно парти. 

Работно време: от 22:00 до 04:00 часа с жива музика. 

 

BEACH BAR RESTAURANT "HEROS "    (капацитет 70 души) 

Перфектното място за DJ парти е  BEACH BAR "HEROS" – наслаждавайки се на  невероятната гледка към морето на 

самия пясъка, опитвайки екзотични коктейли и страхотна музика. 

 

РЕСТОРАНТ & ТЕРАСА на клубната къща (капацитет 150 места) 

Със страхотна гледка към голф игрището и приятна уединена  обстановка можете да използвате терасата на 

ресторанта на  Клубната ни къща  за тематично парти. 

 

SHIV’S SKY BAR       (капацитет 70 души) 

Шивс Скай Бар е най-новото ни попълнение, предлагайки най-невероятната гледка към морето. То е перфектно 

място за ДЖ парти или изискан коктейл със страхотна панорамна гледка към Черно Море. 
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НАСТАНЯВАНЕ  
Пет  звездния  ЛайтХаус Голф и Спа Хотел предлага 180 стаи осигурявайки  оазис от 
спокойствие и  комфорт в края на работния ден: 

- 36 двойни стаи с две отделни легла с изглед към голф игрището и 59 с изглед към морето 
- 20 двойни стаи с kingsize легло с изглед към голф игрището и 53 с изглед към морето 
- 4 Студия с изглед към морето и 8 Студия с изглед към голф игрището  

 

Безплатен пакет от услуги за гостите на хотела: Използване на спа съоръжения, закрит и открит басейн, 
фитнес център, паркинг, чадър и шезлонг на плажа и басейна (сезонен), безплатен шатъл до плажа. 

Всяка стая е оборудвана с високоскоростен достъп до интернет и всички удобства, които всеки модерен бизнес 
турист  очаква:  

 Минимална квадратура  - 30 m2 
  Балкон  
 Просторни бани с душ кабина и вана с халати, 

чехли и удобства  

 Mini Bar & Централна климатизация 
 Телевизор с плосък екран и телефон 
 Химическо чистене и рум сервиз 
 Безжичен достъп до интернет 
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Спортни съоръжения   
 
За тези от Вас , които ще се радват на малко упражнение преди или след работа, ние 
предлагаме голямо разнообразие от спортни съоръжения в Комплекса  или в близост:  

Спортни съоръжения  и дейности в Резорта: 

 Професионално голф игрище, проектирано от 
Ian Woosnam 

 Групови Голф уроци за начинаещи 
 Тенис кортове 
 Футболно игрище 
 Водни спортове-джетове и яхти 
 Колоездене 
 Фитнес център 

Спортните съоръжения и дейности  в близост: 

 Професионално футболно игрище  (7 км)  
 Конна езда (4 км) 
 Лов (7 км) 
 Paintball  и Спортна Стрелба(1 км)  
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Отдих & Свободно време  
За тези от Вас , които търсят бягство от напрегнатото ежедневие и искате да отдъхнете  
предлагаме различни  избор и  релаксиращи места и дейности в Комплекса: 
 

 3000 кв. м СПА & Уелнес център със сауна, парна баня, джакузи, закрит басейн, инфрачервена сауна, 
приключенски душове, турска баня и безплатно ползване на фитнес зала. 

 Различни процедури за тяло и лице 
 Закрит и открит басейн 
 Плаж с шезлонги, чадъри и Плажен Бар 
 За Децата предлагаме  Детски клуб и детска площадка  

Екскурзии до близки забележителности: 

 Разходка в Балчик 
 Разходка до град Балчик и посещение на нос Калиакра  
  Посещение на Аладжа манастир  и Катедралата във Варна  
 Шопинг в търговски центрове във Варна 
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За контакти: 

Не се колебайте да се свържете с нас за персонална оферта според вашите нужди. Ние ще 
бъдем повече от щастливи да ви помогнем. 
 
Lighthouse Golf & Spa Resort 
 
Адрес: 9000 Община Балчик  
Улица: 5 km след Балчик по път Е87  
Телефон: +359 52 401 400  
Е-мейл: info@lighthousegolfresort.com  
Web: www.lighthousegolfresort.com  

Клиенти: 

Това са някои от компаниите, които ни се довериха с организацията на техните 

конференции и събития: 
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