Местоположение:
Само на 70 м от обществения плаж и на 200 м разстояние от центъра на Слънчев бряг.
Описание:
Хотелът е частично е реновиран през 2019г , добавени са нови съоръжения и разнообразна ол
инклузивна концепция. Комплексът се състои от 3 основни сгради (блок А и В с по 8 етажа, блок С на
9 етажа) с общо 13 асансьора (по 4 в блок А и В и 5 в блок С), всяка от тях е със собствено фоайе,
рецепция, бюро за обмяна на валута в блок А и В, лоби бар, основен ресторант. Общият брой на
стаите е 1013.
 3 основни ресторанта (по един във всяка сграда) предоставящи разнообразна блок-маса закуска и обяд, както и тематична вечеря във висок сезон (българска, испанска и италианска
кухня) или интернационална кухня с тематични вечери по време на нисък сезон
 Индийски ресторант - предлага вечеря под формата на шведска маса, отворен през
месеците Юли-Август , 5 дни в седмицата (пон.-пет.)
 Бирена градина в немски стил (отворена Юли и Август)
 Снек бар край басейна, 3 лоби бара и кафе Wiener Café.
 2 конферентни зали: 300 и 50 местни. Зала за анимация
 Безплатен Wi-Fi достъпен в стаите и всички общи части на хотела.
 На 250 метра, Melia Sunny Beach разполага с безплатни чадъри, шезлонги и ол инклузивен бар
на обществения плаж за гостите на хотела в периода от 15.05.2021 до 15.09.2021
 Слънчеви тераси с 3 големи външни басейна (един отопляем от 01/06 – 15/09) и един
вътрешен басейн.
 Малък воден парк с 3 пързалки за деца и възрастни (мин. 120 см височина), за най-малките
хотелът разполага с пързалка тип „Октопод“. Всички водни съоръжения са безплатни за
гостите на хотела и включени в инклузивната програма.
 Перални услуги*, Игрална зала * (билярд, въздушен хокей, джаги, мини боулинг) , мини
маркет*, SPA център*, фризьор и салон за красота*.
* срещу допълнително заплащане
Изхранване: Инклузивна програма
Леглова база:
Общо 1013 модерни и просторни стаи с климатизация, сейф*, телефон*, мини хладилник/
минибар*(по заявка), сешоар, 32 инчов телевизор с плосък екран, баня с вана или душ, WC и
обзаведен балкон.
 Двойна стая (мин.1/макс.3 –ма души): 2 двойни легла + 1 допълнително (единичен
разтегателен фотьойл), предлага се със стандартен изглед, изглед басейн или частична/
странична гледка море.
 Тройна стая (мин.3-ма/макс. 3-ма души): 3 редовни легла, предлага се със стандартен изглед
или изглед басейн
 Джуниър Суит (мин.4/макс.5-ма души): просторна стая(студио) с частична стена тип преграда,
4 редовни легла + 1 допълнително(единичен разтегателен фотьойл) и зона за сядане.
Предлага се със стандартен изглед, изглед басейн или частична/ странична гледка море.
 Фамилна стая (мин.4/макс.4 души): състои се от 2 отдени спални, 4 редовни легла, 2 бани.
Предлага се със стандартен изглед или изглед басейн.

Детски съоръжения:
 2 детски игрални площадки, 3 детски басейна, 2 от тях разполагат с водни пързалки (1 басейн
за деца до 2г. с пързалка тип „Октопод“ и 1 водна пързалка за деца до 160 см).
 Мини клуб (4-8г.), Макси клуб (8-12г.), Тийн клуб (12г.+) с работно време: 10:00-12:30 и 15:0017:00 часа. Детският клуб може да се използва безплатно, включен е в ол инклузив
програмата.
 Бебешки кошари (безплатни и при запитване), високи столове в ресторанта.
Спорт и забавления:
 Дневна и вечерна анимационна програма.
 Спортни дейности: аеробика, стрелба с въздушна пушка/въздушен пистолет, стрелба с лък,
боча, дартс, тенис на маса, мини голф, стена за катерене, волейболна площадка, различни
анимационни игри.
Политика за домашните любимци:
Домашни любимци и животни не се допускат, с изключение на кучета водачи на незрящи гости.
Паркинг:
Предоставя се паркинг срещу заплащане (10лв на ден), при наличност.

АКЦЕНТИ НА ИНКЛУЗИВНАТА ПРОГРАМА
 Разнообразни бюфети в основните ресторанти за закуска, обяд и вечеря.
 Наливни вино, бира и безалкохолни напитки по време на хранене в ресторантите.
 Между храненията: кафе, чай, спиртни напитки от местен производител, безалкохолни
напитки, различни закуски и сладкиши.
 Безплатна фитнес зала, плувни басейни, шезлонги и чадъри на слънчевите тераси.
 Различни дневни анимационни развлечения за възрастни и деца, спорт, мини клуб, вечерни
шоу програми.
 НОВО: безплатни чадъри, шезлонги и ол инклузивен бар на обществения плаж за гостите на
хотела в периода от 15.05.2021 до 15.09.2021
=======================================================================================
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЕКТИТЕ:
Основни ресторанти “Nessebar”, “Estrellas Ibericas” и “La Spiaggia del Sole”:
 07:30 – 10:00ч:
Закуска
 12:30 – 14:30ч:
Обяд
 18:00 – 21:00ч:
Вечеря
Индийски ресторант “Ravi”:
 18:00 – 21:00ч:
Тематичен вечерен бюфет (Юли-Август, от понеделник до петък)
Снек бар:
 10:00 – 11:00ч:
 10:00 – 00:00ч:
 12:00 – 16:00ч:
 16:00 – 17:00ч:

Късна закуска
Безалкохолни напитки и спиртни напитки от местен производител, кафе,
коктейли.
Следобедна закуска: хамбургери, ход-дог, сандвичи, пържени картофки.
Кафе и сладкиши

Бирена градина “Käfergarten”:
 12:00 – 16:00h:
Немска наливна бира, наденички, джолани, кисело зеле, печени картофи
(Юли-Август)
Лоби барове:
 10:00 – 00:00ч:
коктейли.

Местни спиртни и безалкохолни напитки, кафе и горещи напитки,

Плажен бар “La Spiaggia” :
 10:00 – 16:00ч:
Сандвичи, сладолед, безалкохолни напитки и бира.
Кафе Wiener Café:
 10:00 – 17:00ч:
(Юли-Август)
Анимационен Бар:
 19:30 - 23:00ч:

Кафе, чай, безалкохолни напитки (сладкиши срещу заплащане)

Отворен в зависимост от метеорологичните условия.

