Добре дошли в
нашия семеен Рай

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
Обзор 8250 , България
ул. Черноморска 1
+359 884 800 961
+359 52 632 055
reservations@miramar-bg.com
www.miramar-bg.com

HVD
КЛУБХОТЕЛ
МИРАМАР

СТАИТЕ СА ОБЗАВЕДЕНИ С:

Безплатен мини бар - зарежда се
ежедневно с минерална вода,
безалкохолни напитки, бира;
Сейф - срещу заплащане;
Телефон, сешоар;
Козметика и аксесоари за баня;

ДВОЙНА СТАНДАРТНА
СТАЯ
Страничен изглед море или парк
Стаите са с площ 25 м2 и са
обзаведени с 2 единични легла и
единичен разтегателен диван

ДВОЙНА РАЗШИРЕНА
СТАЯ
Страничен изглед море или парк
Стаите са с площ 30 м2 и са
обзаведени с 2 единични легла и двоен
разтегателен диван

СТУДИО
Страничен изглед море
Стаите са с площ 55 м2 . Състоят се от
едно помещение с двойно легло тип
спалня и всекидневен тракт с двоен
разтегателен диван

АПАРТАМЕНТ
Страничен изглед море
Апартаментът е с площ 60 м2 и
има две отделни стаи.В дневната
има двоен разтегателен диван, а в
спалнята има двойно легло

Телевизор;
Кабелна TV;
Безплатен Wi-Fi;
Централна климатична система;
Баня с душ;
Балкон или тераса с маса и
столове;

Понички, сладолед, пуканки
10:00 - 17:00
Ресторант "The Ship"
/следоледени изкушения/
15:00 - 17:00
Ресторант "The Blu"
/сладоледени изкушения/
15:00 - 17:00

ОБЯД
ЗАКУСКА
Основен бюфет Ресторант
07:30 - 10:00
Ресторант "The Blu"
/късна а-ла-карт закуска/
10:00 - 11:00
Снек бар
/късна бюфет закуска/
10:00 - 12:00

ВЕЧЕРЯ
Основен бюфет Ресторант
18:00 - 21:00
Ресторант "The Blu"
/а-ла-карт вечеря - изисква се
резервация/
18:30 - 21:30
Ресторант "Casa del Chef"
/а-ла-карт вечеря - изисква се
резервация/
18:00 - 21:00

Основен бюфет Ресторант
12:30 - 14:00

Грил бюфет Ресторант
/бюфет - изисква се резервация/
19:00 - 21:30

Ресторант "The Blu"
/а-ла-карт обяд /
12:00 - 15:00

Ресторант "Кораб"
/а-ла-карт вечеря - изисква се
резервация/
18:30 - 21:30

Снек бар
/бюфет/
12:00 - 15:00

Среднощно хранене
/ ресторант Casa del Chef/
22:00 - 07:00

Рестотант "Кораб"
/а-ла-карт обяд/
12:00 - 15:00

Добре е да знаете, че:
Ресторант " Кораб" и Грил бюфет
Ресторант работят от Юни до
средата на месец Септември

БАРОВЕ
Лоби бар
00:00- 24:00
Бар на басейна
10:00 - 22:00
Бар на плажа
10:00 - 23:00
Бар Салон
19:00 - 00:00
Витрина с бутилирани напитки на
плажа
/ от Юни до средата на Септември/
10:00 - 17:00
Неограничени месни и вносни
безалкохолни и алкохолни напитки на самообслужване

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:
Снек бар и Бар на басейна работят
от Юни до средата на Септември
Веднъж в седмицата се провежда
Гала вечеря в основен бюфет
ресторант
Можете да направите резервацията
веднъж на престой във всеки един
от нашите А-ла-карт ресторанти /
безплатно/ - валидно при престой
от минимум 5 нощувки.

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА ОЩЕ:
БЕЗПЛАТЕН ШЕЗЛОНГ И ЧАДЪР –
на плажа и на басейна /според
наличността/
ХАВЛИИ - за плажа и за басейна
СЕЙФ В СТАЯТА - срещу допълнително
заплащане
МИНИ БАР - безплатен / ежедневно
зареждане/

СПОРТ И ЗАБАВЛЕНИЯ
Фитнес - безплатен
Тенис на маса - безплатна
Дартс, билярд - безплатно
Зумба, стречинг, аеробика, водна
гимнастика
Мултифункционално игрище - срещу
допълнително заплащане
Тенис корт и екипировка - срещу
допълнително заплащане
Парти на плажа и на басейна - през Юли и
Август

СПА § УЕЛНЕС

БЕЗПЛАТЕН WI-FI

Вътрешен басейн
отопляем/ отворен през Май и Септември/

ПАРКИНГ – безплатен , денонощно
охраняем

Сауна, парна баня, релакс зона
/ веднъж на престой - безплатно/
Масажи и Спа процедури
срещу допълнително заплащане

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ

ЩАСТЛИВИ ДЕЦА

Необходимо е носенето на гривни при
използване на Ultra All Inclusive
услугите

Бебешко кошче
Бебешки ТВ канал
Детско столче в ресторанта
Бебешки § детски бюфет в основен ресторант /
бебешко пюре Нестле Гербер, плодово мляко
Данонино/
Бебешка § детска площадка
Бебешки пакет/ гърне, вана, повивалник,
козметика, халат / - при запитване , срещу
заплащане
Бебешки и мини клуб
Детска дискотека

Настаняване след 14:00 часа
Освобождаване на стаите до 11:00 часа

