
Програма All Inclusive  Хотел Марвел ****

Описание на All Inclusive храни:

Закуска и show cooking
Ресторант “Амброзия” 07:30 - 10:00

Късна континентална закуска
Ресторант “Амброзия”

10:00 - 10:30

Обяд
Основен Ресторант “Актиния” 12:00 - 14:30

Следобеден снакс
Snacks corner 14:00 - 17:00

Вечеря и show cooking
Ресторант “Амброзия” и ресторант “Бендида” 18:00 - 21:00

Тематични вечери
/4 пъти седмично - италианска, българска, гръцка и мексиканска/
Ресторант “Бендида”

18:00 - 21:00

Вегетарианско меню за вечеря и
обядДетско меню

Сладолед
Snacks corner 14:00 - 17:00

Описание на All Inclusive напитки:

Bar “Marvel”, Lobby bar
Безалкохолни газирани напитки, коктейли, сокове и трапезна вода
Богато разнообразие от  местен алкохол, бира, вино и алкохолни  коктейли

7:30 - 23:00

11:00 - 23:00

Pool bar
Освежаващи алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли и сокове 09:00 - 18:00

Развлечения и спорт:

СПА Център хотел “Марвел”:
СПА пакет /джакузи, сауна, фитнес, закрит плувен басейн/
*Богата гама от релаксиращи и възстановяващи масажи и терапии /срещу
заплащане/

09:00-19:00

Sunny Beach, Bulgaria
Hotel Marvel **** All Inclusive

Hotel Nobel ***** Ultra All Inclusive &  Hotel Aktinia *** All Inclusive
www.hotelsunnybeach.bg

http://www.hotelsunnybeach.bg


Открити външни басейни, външно джакузи
/чадъри и шезлонги до изчерпване на свободните места, предварителна резервация не
е възможна/

09:00-19:00

Спорт:
Фитнес център, водна гимнастика, аеробика, дартс и др.

по програма
от

аниматорите

Анимация:
Развлечения за възрастни:
Развлекателна дневна и вечерна анимационна програма за възрастни
Развлечения за деца:
Детска анимация /04-12 г./ - дневна развлекателна програма за деца , мини вечерна
дискотека

Детска вечерна дискотека /04-12 г./ 20:00-20:30

Забележка: Моля, имайте предвид, че някои съоръжения могат да отворят по-късно или да
затворят по-рано в зависимост от метеорологичните условия и от заетостта на хотела. Възможна е
промяна в работното време в началото и в края на сезона.

Допълнителни услуги в All Inclusive пакет:

Wi-Fi на територията на целия хотел, включително и в хотелските стаи 24 H

Бебешка кошара по заявка

Плажна зона хотел “Марвел”
/чадъри и шезлонги на плажа, до изчерпване на свободните места/ 08:00 - 18:00

Важна информация:

*All Inclusive пакетът започва в 12:00 ч. в деня на Вашето пристигане и приключва с късна закуска в
деня на заминаване.

*Елегантно облекло по време на вечеря е препоръчително.

*** Хотелът запазва правото си да прави промени по All Inclusive програмата.
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