
Петзвездният Merit Grand Mosta отвори врати в 
Свиленград (снимки) 
Луксозната верига Merit International Hotels & Resorts откри първия си 
обект у нас 

 
 
Луксозната верига хотели и казина Merit International Hotels & Resorts откри първия си 
обект у нас в събота вечер, а именно петзвездния Merit Grand Mosta в Свиленград. Зам.-
министърът на туризма Любен Кънчев, областният управител на Хасково Станислав Дечев 
и кметът на Свиленград инж. Георги Манолов тържествено прерязаха лентата заедно със 
собствениците на първия подобен комплекс в региона. 
 



 
 
Официални гости на откриването бяха аташето по култура и туризъм на Посолството на 
Турция Джемал Текканат, генералният ни консул в Истанбул Ангел Ангелов заедно с арх. 
Фикрие Булунмаз - ръководител на реставрационния екип на Желязната църква „Свети 
Стефан", представители на политиката и бизнеса, както и популярни лица на хайлайфа от 
страната и чужбина, сред които Николета Лозанова и сръбският модел и телевизионна 
звезда Ивана Серт. 
 

 
 
Сред изискана обстановка и специално подбрани кулинарни изкушения и напитки, над 
хиляда души се насладиха на подготвеното от домакините двучасово грандиозно шоу под 



открито небе. В програмата участваха дамският струнен квартет „Дестъни" и известният 
турски певец Сонер Олгун.  
 

 
 
Истински колорит от емоции внесоха изпълненията на танцьорите от турският национален 
балет „Огънят на Анадола". Синтезирайки народните, модерните танци и балета, чрез 
специалните си хореографии, те поднесоха на публиката приказка в съвременен стил за 
обединението на източните и западните култури. 
 

 
 
Вечерта атрактивно завърши с музикално-светлинна лазерна постановка, чиято спираща 
дъха кулминация бе изстреляната от старинния мост на река Марица тържествена заря под 
звуците на арията „Несун Дорма" от операта „Турандот". 
 



 
 
Луксозната верига хотели и казина МЕРИТ ИНТРЕНЕШЪНЪЛ, чието седалище е в 
Севернокипърската Турска Република е най-големият инвеститор в сферата на туризма на 
острова. С 33-годишния си опит в казино мениджмънта, управлява 6 хотела и 5 казина в 
Северен Кипър, 2 казина в Черна гора и казино в Хърватия. 
 

 
 
Най-новото допълнение към групата Merit предлага на своите посетители качество на 
обслужване на световно ниво, комфортно настаняване в луксозна атмосфера, най-
модерния в региона СПА център с олимпийски басейн, кулинарни изкушения за ценители и 
нощен бар. Изисканото казино е четвъртото в Европа. Построено е върху 2 300 кв. м. площ 
в уникален архитектурен стил и разполага със 165 слот машини, 14 маси за жива игра и 2 
ВИП салона, където любителите могат да се насладят на най-известните интернационални 
игри. 
 



 
 
С тази инвестиция веригата заявява амбицията си да превърне новия хотел на търговската 
марка в атрактивен център не само за България, но и за Турция и Гърция, и осигурява на 
жителите от Свиленград и областта над 300 нови работни места, с възможност за развитие 
на младите кадри в сферата на туризма и хотелиерството. 
 
 


