Разположение

Входът за гости на Хотел БОЛЯРСКИ се намира на самата Главна улица на
Велико Търново, в началото на Самоводската Чаршия и на около 2 минути с кола
в източна посока от архитектурно-музейния резерват "Царевец".
Хотелската част е панорамна, ориентирана към Стария Град и река Янтра.

Стаите за гости

57 комфортно обзаведени панорамни двойни и единични стаи, 3 студиа, 7 панорамни
апартамента и 2 ВИП апартамента с джакузи, с красив панорамен изглед към река Янтра и
Стария град; Всяка стая разполага с минибар, сателитна TV, телефон с директно избиране,
индивидуално регулиране на AC, безплатен високоскоростен Интернет достъп, електронен
димен датчик; Стаи за непушачи.

Ресторанти и бар

БОЛЯРСКИ A LA CARTE РЕСТОРАНТ, с панорамна тераса към река Янтра и Стария Град,
предлагащ специалитети от световната и европейска кухни . Разполага с 140 места
ПАНОРАМЕН РЕСТОРАНТ – БАРБЕКЮ с 80 места, разположен на 15 –ия етаж на хотела,
предлагащ ястия от българската кухня на пещ и барбекю
ЛОБИ - БАР със 70 места и панорамна тераса с 60 места.

Хотелски услуги

Многоезичен персонал, сейф, 24 h рум сервиз, 24 h помощ за пренос на багаж, 12 h
портиерски услуги, 24 h помощ за паркиране на кола, вътрешен гараж, външен паркинг,
багажно отделение, събуждане по телефона, пране и гладене в рамките на 12 часа, наем на
зали за срещи, пнформация за забележителности, резервация на билети, приемат се карти.

Бизнес и конферентни услуги

3 конферентни зали, с капацитет от 10 до 140 места и пълно техническо оборудване
Куриерски услуги; копиране, сканиране, пълноцветен печат; ламиниране, подвързване;
факс услуги;
Безплатен високоскоростен WiFi достъп в конферентни зали, рецепция и лоби бар;
Безплатен високоскоростен Интернет достъп в стаите за гости.

Спорт и свободно време

Закрит плувен басейн, Джакузи, 2 сауни и парна баня, солариум, модерна фитнес зала с
професионални уреди техноджим,
традиционни и специални масажи, индивидуализирани програми за здраве и сила.

Исторически забележителности

В непосредствена близост се намират:
Улицата на занаятите Самоводската Чаршия; Стамболовият Мост и Градската Картинна
Галерия; Къщата с Маймунката, построена от Уста Колю Фичето; Възрожденската улица
"Гурко"; Музей "Възраждане и Учредително събрание; Архитектурно-музейният резерват
"Царевец"; Църквата "Св. Четиридесет мъченици".
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