
Информация за сезон лято 2020 

 

Щастливи сме да Ви съобщим , че HVD Клубхотел Мирамар ще има възможността да 

посрещне своите първи гости още през месец Май. Хотелът е един от първите , които 

ще отвори врати за предстоящия , изпълнен с предизвикателства Сезон 2020. 

            Официалната дата на отваряне на Клубхотел Мирамар е 22.05.2020 . 

Здравето на нашите гости и добра кондиция винаги са били наш водещ приоритет, а 

грижата за тяхната незабравима почивка е в основата на нашия бизнес. Бихме искали да 

Ви информираме, че с цел да ги защитим, ние работим съобразно всички предписания и 

изисквания на здравните органи във връзка с превенцията срещу  разпространението на 

COVID - 19. Нашите служители са обучени да спазват и работят по най – стриктни 

хигиенни изисквания.  

• Всяко едно заведение на територията на комплекса подлежи на основна 

дезинфекция /под, бюфети, всички повърхности в кухня, маси и т.н./ преди и след 

края на всяко хранене, като график за изпълнението на тези дейности е поставен 

на видимо място във всеки обект. 

• Хотелът разполага с огромен брой заведения за хранене с открити тераси и 

възможност за свободно разпределение на гостите по време на всички хранения; 

Организиране на ситинги за вечеря в основен бюфетен ресторант, а-ла-карт 

обслужване на напитки във всички заведения за хранене и барове. 

• А ла карт обслужване в основен ресторант за закуска, обяд и вечеря 

• Гостите могат да избират и посочват сами храната от бюфетите и шоу кукингите, 

както и да се хранят а-ла-карт в съответните ресторанти за закуска, обяд и вечеря 

безплатно 

• Ще бъде поставено защитно стъкло на рецепция и всички барове на територията 

на хотела 

• Широка свободна плажна ивица с безплатни чадъри, шезлонги / при спазване на 

необходимата дистанция/ и хавлии, както и множество басейни на разположение 

на гостите ни. 

• Всички прилежащи санитарни възли в общите площи на хотела са обект на 

ежечасова дезинфекция. Препарати с дезинфекциращо действие се използват и в 

нашето перално стопанство. Ние работим с професионални и сертифицирани 

дезинфекциращи препарати на компанията ECOLAB, като те са официално 

одобрени и от Министерството на здравеопазването на Република България. На 

разположение на всички гости в хотела - лекарски кабинет 

• За удобство и сигурността на нашите гости са поставени дезинфектанти за ръце 

на на входовете на заведенията, тоалетни, барове, рецепция. 

 

 



Защо да изберете Клуб хотел Мирамар: 

 

• Огромно разнообразие от ресторанти с презентация на гурме ястия на турски 

готвачи, специалисти от реномирани хотели в Анталия, Аланя, Белек и Бодрум. 

• Бебешки басейни, бебешки бюфети с пюрета Бебевита и плодови млека 

ДАНОНИНО, адаптирани млека и каши, детски бюфет и бебешки клуб, високи 

столчета в ресторантите, детски менюта, млечни шейкове, пуканки, донъти, 

гофрети и млечен домашен сладолед 

• Висококачествени храни и марки вносни и местни напитки - Лаваца, Кока Кола, 

Девин, Нескафе, сокове от кутия Флорина и Раух, Каменица, Бекс и 

Старопрамен, Изба Варна и Логодаж и др.- избройте от предишния емейл 

видовете и марки алкохол. 

• Просторни и модерни стаи 

• Активна детска, спортна и вечерна анимация на открито с известни зумба 

треньори от чужбина; 

• Безплатен охраняем паркинг 

• Безплатен безжичен интернет  

• 24 часов УЛТРА ОЛ ИНКЛУЗИВ с денонощен бар и заведения за хранене. 

 

 


