
HVD CLUBHOTEL MIRAMAR **** DELUXE CONCEPT 

Ultra All Inclusive DELUXЕ- Summer 2019 

 
 

Добре дошли в нашия семеен Рай! 

 

 



 
 

MIRAMAR DELUXE ROOMS 

ТИП СТАЯ УДОБСТВА ИЗГЛЕД МАКС. НАСТАНЯВАНЕ 

Стандартна Двойна Стая изглед  

парк DELUXE 
Стаите са с площ 40m

2 
 и са обзаведени с 2 единични 

легла, двоен разтегателен диван, безплатен мини бар, 

който се зарежда ежедневно с минерална вода, 

безалкохолни напитки и бира, безплатен личен сейф, 

телефон, кафе машина, сешоар, козметично огледало, 

луксозна козметика и аксесоари за баня, халати и 

чехли, 43 инча TV, кабелна TV, безплатен Wi-Fi, 

централна климатична система, баня с душ и мивка, 

балкон или тераса с маса и столове. 

Парк 

  

3 възрастни или 2 възрастни + 

2 деца + бебе 

Стандартна Двойна Стая 

изглед  море  DELUXE 

Стаите са с площ 40m2  и са обзаведени с 2 единични 

легла, двоен разтегателен диван, безплатен мини бар, 

който се зарежда ежедневно с минерална вода, 

безалкохолни напитки и бира, безплатен личен сейф, 

телефон, кафе машина, сешоар, козметично огледало, 

луксозна козметика и аксесоари за баня, халати и 

чехли, 43 инча TV, кабелна TV, безплатен Wi-Fi, 

централна климатична система, баня с душ и  мивка, 

балкон или тераса с маса и столове. 

Море 3 възрастни или 2 възрастни + 

2 деца + бебе 

Фамилна Стая изглед  парк 

DELUXE 

Фамилната стая се състои от две стандартни двойни 

стаи със свързваща врата между тях. Всяка стая има 

площ 40m
2 
 и гледа към красивите градини на 

комплекса. Двете стаи са еднакво обзаведени с 2 

единични легла, двоен разтегателен диван, безплатен 

мини бар, който се зарежда ежедневно с минерална 

вода, безалкохолни напитки и бира, безплатен личен 

сейф, телефон, кафе машина, сешоар, козметично 

огледало, луксозна козметика и аксесоари за баня, 

халати и чехли, 43 инча TV, кабелна TV, безплатен 

Wi-Fi, централна климатична система, баня с душ и 

двойна мивка, балкон или тераса с маса и столове. 

Парк 6 възрастни или 4 възрастни + 

2 деца + бебе 



Апартамент Апартаментът е с площ 80m
2 

 и има две отделни 

стаи.В дневната има двоен разтегателен диван, а в 

спалнята има king size легло. Апартаментите 

разполагат още с безплатен мини бар, който се 

зарежда ежедневно с минерална вода, безалкохолни 

напитки и бира, безплатен личен сейф, телефон, кафе 

машина, сешоар, козметично огледало, луксозна 

козметика и аксесоари за баня, халати и чехли, 43 

инча TV, кабелна TV, безплатен Wi-Fi, централна 

климатична система, баня с душ и мивка, балкон или 

тераса с маса и столове. 

Море 4 възрастни или 2 възрастни + 

2 деца + бебе 

 

 

 

ХРАНА Кога? Къде? Какво? Тип 

 

 

 

ЗАКУСКА 

 

 

 

07:30 – 10:00 

 

 

ОСНОВЕН БЮФЕТ 

РЕСТОРАНТ 

Сервират се напитки; Бутилирани напитки; 

Разнообразен бюфет с пълнозърнести 

продукти, здравословни храни – свежи 

плодове и зеленчуци 

БЮФЕТ 

 10:00 – 11:30 БУРГЕР БАР Късна закуска  БЮФЕТ 

 

 

ОБЯД 

 

                          

12:30 – 14:00 

 

 

ОСНОВЕН БЮФЕТ 

РЕСТОРАНТ 

Сервират се напитки; Бутилирани алкохолни 

и безалкохолни напитки; Богато разнообразие 

от свежи салати и десерти, топли и студени 

предястия, местни, рибни и вегетариански 

специалитети  

     

 

БЮФЕТ 

ОБЯД 12:00 – 17:00 БУРГЕР БАР Салати, барбекю БЮФЕТ 

ВЕЧЕРЯ 18:00 – 21:00 ОСНОВЕН БЮФЕТ 

РЕСТОРАНТ 

Сервират се напитки; Бутилирани алкохолни и 

безалкохолни напитки; Изключително 

разнообразие от ястия и специалитети, 

съобразени с вашия вкус, тематични вечери – 

Българска, Италианска, Азиатска, Рибна  

БЮФЕТ 

 18:30– 21:30 А-ЛА-КАРТ РЕСТОРАНТ /Необходима е резервация/ А-ЛА-КАРТ 

СРЕДНОЩНА 

ЗАКУСКА 

22:00 – 07:00 Ресторант в Клуб хотел 

Мирамар 

Супи , закуски, сандвичи , свежи плодове и 

зеленчуци 
БЮФЕТ 



 
Гала Вечеря в Основен Бюфет Ресторант веднъж в седмицата 

Може да заявите безплатно  А-ла-карт вечеря  в нашия А-ла-карт Ресторант  веднъж за целия престой.  Необходима е предварителна 

резервация.  

 

НАПИТКИ Кога? Къде? Какво? Тип 

 09:00 – 24:00 БАР БАСЕЙН Неограничено месни и избрани ВНОСНИ 

напитки (бутилирани алкохолни и безалкохолни 

напитки) (Юни – средата на Септември) 

СЕРВИРАНЕ НА 

НАПИТКИ 

 10:00 – 23:00 ПЛАЖЕН БАР Неограничено месни и избрани ВНОСНИ 

напитки (бутилирани алкохолни и безалкохолни 

напитки) (Юни – средата на Септември) 

СЕРВИРАНЕ НА 

НАПИТКИ 

 10:00 – 22:00 СЛАДКАРНИЦА Кафе, капучино, лате, Фрапе и млечни 

шейкове 

Домашно приготвени десерти, торти, 

бонбони, сладолед 

СЕРВИРАНЕ НА 

НАПИТКИ 

 

 

 

SWIMMING POOLS DELUXЕ 

 Релакс Басейн Външен/Отопляем Безплатно 

 Спортен басейн Външен Безплатно 

 Басейн само за възрастни Външен/Отопляем Безплатно 

 Детски басейн Външен/Отопляем Безплатно 

 

SMILING BABIES 

 Бебешка кошара Безплатно 

 Бебешки TV канал Безплатно 

 Високи столчета Безплатно 

 Детско меню в Ресторанта Безплатно 

 Детска площадка Безплатно 

 Мини Клуб Безплатно 

 Бебешки пакет – гърне, ваничка, плот за повиване, бебешка козметика  Срещу заплащане 



 
 

 

 Концепцията DELUXЕ е валидна за всички типове помещения; 

 Гостите, които са резервирали по концепцията DELUXЕ могат да използват и всички услуги в HVD Клубхотел Мирамар; 

 DELUXE гостите могат да посетят 1 път за престой един от А-ла-карт Ресторантите в HVD Клубхотел Мирамар / 

безплатно, с предварителна резервация и според възможността/ 

 БЕЗПЛАТНИ ШЕЗЛОНГИ и ЧАДЪРИ– директно на плажа пред хотела и до басейна / според наличността / 

 БЕЗПЛАНИ ХАВЛИИ НА ПЛАЖА И ДО БАСЕЙНА 

 МИРАМАР Spa & Wellness центъра е на разположение на DELUXE ГОСТИТЕ; 

 Ежедневна анимационна програма и ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ЖИВО  в HVD Клубхотел Мирамар; 

 ФИТНЕС – безплатен в HVD Клубхотел Мирамар; 

 МИНИ БАР – ЕЖЕДНЕВНО ЗАРЕЖДАНЕ – БЕЗПЛАТНО; 

 Всички алкохолни и безалкохолни напитки, които се сервират са бутилирани; 

 WI-FI – БЕЗПЛАТНО; 

 ПАРКИНГ  – БЕЗПЛАТЕН; 

 Носенето на гривна е задължително, за да се използват  всички Ultra All Inclusive услуги 

 Настаняване в 14:00 часа, напускане в 12:00 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


