
1. Местоположение – северната част на КК Слънчев бряг, на 35 км от летище Бургас , на 100 км от гр. Варна 

*разстояние дo плажа – 100 м, разстояние до центъра – 3,5 км, автобусна спирка – на 150 м 

1. Капацитет: 10 етажа с 365 помещения, част от които имат морски изглед: 

*327 двойни и единични стаи, 16 студиа, 21 апартамента + 1ВИП - всички помещения разполагат с разтегателни дивани 

като опция за доп. легла 

*стаите разполагат с телевизор с плосък екран, кабелна телевизия, хладилник, баня с вана , безплатен безжичен 

интернет достъп, сешоар и климатик, балкон, бебешка кошара при поискване – безплатни, подова настилка – мокет, 

директна телефонна линия-срещу заплащане 

*24-часова работеща рецепция, сейф – срещу заплащане, 5 пътнически асансьора, бюро за обмяна на валута 

3.Ресторанти и барове: 

*два основни ол инклузивни ресторанта с тераси към басейна – „Бендида“ и „Амброзия“, 3 бара - бар-басейн, бар - 

кораб включени в ол инклузивната програма и лоби бар – 24-часово работещ, срещу заплащане 

*ресторант а ла карт – Стек- хауз „Марвел“ , национална и европейска кухня – извън ол инклузив програма 

4. Хотелски услуги: 

*открит плувен басейн, детски басейн, закрит басейн, джакузи, фитнес зала, сауна- включени в ол инклузивната 

програма - безплатни 

*масажи - срещу допълнително заплащане), 

*безплатни чадъри и шезлонги на плажа и до басейна – до изчерпване на количествата 

*медицинско обслужване, химическо чистене, салон за красота, студио за татуировки, супермаркет, аптека, рент а кар, 

екскурзии – срещу заплащане 

*безплатен паркинг за гостите на хотела - според наличността 

*анимация 6 пъти седмично 

Ол инклузив хранене - на шведска маса: 

*Закуска + шоу – кукинг - 07: 30 ч-10: 00 ч 

*Късна закуска - континентална 10.00 ч-11.00 ч 

*Обяд 12: 30 ч-14: 30 ч + детско меню 

* Следобеден бюфет/ снакс/ 15,00 ч – 17,00 ч- топли и студени закуски - във втория основен ресторант „Бендида“: 

сандвичи, бургери, пица, сезонни плодове,сладкиши, 

* Вечеря + шоу кукинг - 18: 00 ч-21: 00 ч +детско меню                                                                       


