
metta е пространство за разширяване на хоризонтите със солни стаи, 
флотация, място за събития и прожекции, здравословен бар.

С какво разполагаме?

2 солни стаи с общ капацитет от 14 седящи места.
Малка зала с 25 седящи места.
Проектор, колони, екран.
Бар с професионална кафе машина, йонизирана вода, малки хапки и 
разнообразни напитки.
Паркинг на Завод Витоша (1лв на час).
Екип с опит в събития.
Консултанти в различни сфери свързани с хранене, релаксация и личностно 
развитие.
Масажен кабинет.

         

Опции за събитие при нас

Опция metta s

Ползване на залата за събитие
(включва се проектор, екран, зона за почивка, човек от екипа на metta)

наем 1 час

Понеделник до петък:

90лв от 11.00 до 16.00 (на час)
100лв от 16.00 до 21.00 (на час)

Събота и неделя:

100лв от 11.00 до 16.00 (на час)
120лв от 16.00 до 21.00 (на час)



Опция metta м

Ползване на зала за събитие + кетъринг до 20 човека (кафе, чай, сироп, 
йонизирана вода, малки хапки) и бар.

     

наем 1 час

Понеделник до петък:

80лв от 11.00 до 16.00 (на час)
110лв от 16.00 до 21.00 (на час)

Събота и неделя:

90лв от 11.00 до 16.00 (на час)
120лв от 16.00 до 21.00 (на час)

+ 5 лева на човек за здравословен кетъринг (кафе/чай, йонизирана вода, малки 
хапки)
+ 60 лева професионален бариста

Опция metta l

Ползване на зала за събитие, бар и солни стаи, човек от екипа на metta.

  

Наем за 1 час като при опция metta s
Солна стая на човек – 10лева за 40 минути (50% отстъпка от нормалната цена)
Здравословен кетъринг – 5 лева на човек/ 10 лева на човек
Професионален бариста – 60 лева.



Опция metta xl

Наем на зала, кетъринг, солни стаи, лекция с хранителен терапевт, медитация.

           

Наем за 1 час

Понеделник до петък:

70лв от 11.00 до 16.00 (на час)
110лв от 16.00 до 21.00 (на час)

Събота и неделя:

90 лева от 11.00 до 16.00 (на час)
130 лева от 16.00 до 21.00 (на час)

Здравословен кетъринг – 5лв/10лв на човек
Солни стаи – 10лв на човек
Лекция Здравословно хранене – 100 лева
Медитация за групи от по 10 човека – 140 лева (опция за 2 групи 
едновременно)

Пишете ни с въпроси и идеи за вашето събитие на hello@mettaspace.bg. 
Бихме могли да помогнем в организирането на закуска, тиймбилдинг, 
специално преживяване за приятели и всякакви други експерименти. 
Изготвяме индивидуални оферти спрямо вашето събитие.

mailto:hello@mettaspace.bg

