
ALL INCLUSIVE на Хотел МАРИНА СЕНДС за СЕЗОН 2019 включва: 

Закуска на бюфет с континентална и английска опция, шоу кукинг с палачинки, яйца, бекон, разнообразие 

от свежи продукти - 7:30 - 10:00 

Горещи напитки - 07:30 - 23:00 часа (кафе, капучино, топъл шоколад, чай, мляко) 

Натурални сокове и минерална вода - 07:30 - 23:00 

Понички, пуканки, скрежина – 10:00 – 17:00 (от 06.07.2019 – 24.08.2019) 

Безалкохолни напитки 10:00 - 23:00 

Наливна бира: 10:00 - 23:00 

Вино: 10:00 - 23:00 (червено и бяло) 

Местни алкохолни напитки 10:00 - 23:00 

Вносен алкохол (06.07.2019 – 24.08.2019) 

Обяд на шведска маса с разнообразие от предястия, основни ястия, десерти, а също така био и диетична 

секция - 12:00 - 14:00 

Обяд на външен шоу кукинг – пица, паста, китайски нудъли, студени и топли сандвичи, американски 

бургери, гофрети - 15:00 – 17:00 

Следобедна закуска на басейн бар - кафе, чай, домашно приготвени сладкиши и сладки, сладолед – 15:00 

– 17:00 

Вечеря на бюфет с тематична кухня, а именно българска, балканска, испанска, италианска, азиатска, 

както и шоу кукинг със свежи меса, зеленчуци, риба - 18:00 – 21:00 

Фрапе, Млечни шейкове, Айс нектари на басейн бар- 15:00 -18:00 

 

Безплатно ползване на чадър и шезлонг на плажа пред хотела и на басейна; 

Спорт и анимация – 10:00 – 17:00 (фитнес, зумба, водна гимнастика, дартс, боча, джаги, шулбак, плажни 

спортове) 

Детска анимация в оборудван детски клуб – 10:00 – 12:00 и 16:00 – 17:00 

Вечерна детска дискотека – 20:00 – 20:45 

Вечерна забавна програма или танци – 21:00 – 22:30 

 

Настаняване след 14:00 и освобождаване до 12:00, възможност за ранно настаняване и късно 

освобождаване 

 

Фитнес център с инструктор и диетолог 

Безплатен охраняем паркинг 

Безплатен безжичен интернет /Wi-Fi/ в целия хотелски комплекс 

Сухи пакети за екскурзии, ранно заминаване и късно пристигане 

Детска секция в основния басейн 

Собствен маршрутен транспорт от хотела до центъра на Обзор – по график от 09:00 до 22:00 на цена от 2 

лв. в посока. 


