
Изхранване: All Inclusive, което включва: 
 

• закуска /07:30-10:00 часа/, обяд /12:00-14:00 часа/ и вечеря /18:00-21:00 часа/ на бюфет: 
разнообразна българска и интернационална кухня, десерти, плодове, шоу кукинг/ 

• междинни хранения /10:00-16:00 часа/ 

• време за кафе и сладки /16:00-17:00 часа/ 

• местни алкохолни и безалкохолни напитки /10:00-23:00 часа/ 

• два пъти седмично тематични вечери 

• вечеря в българския  ресторант /резервации на място/ 
 

Развлечения и спорт включени в цената: 

• фитнес, тенис на маса 

• спортна анимация включваща бочия, шафълборд, водна топка, дартс  и други спортни и 
развлекателни игри за деца и възрастни 

• 6 пъти седмично вечерни шоу-програми, организирани от екип аниматори 
Условия за деца включени в цената: 

• 3 /три/ открити басейна, водни пързалки, сектор за деца във вътрешния басейн 

• детски клуб за деца от 4 до 12 г. с детски аниматор от хотела 

• 2 /две/ детски площадки 

• 6 пъти седмично детска дискотека 
Уелнес център: предлагащ разнообразни релакс, оздравителни и козметични процедури /срещу 

заплащане/ като: таласотерапия, ароматерапия, пресотерапия, апликации с кал и луга, класически  
масаж, масаж с шоколад и мед и други. Центърът разполага със солариум, сауна, козметичен и 

фризьорски салон. 
 
 

Хотелски комплекс Мимоза, oписание за лято 2023 г. 
Категория: 4 звезди 

Разположение: В централната част на  к.к. Златни пясъци,  на около 350 м. от плажа  и в самото 
сърце на курорта. 

Описание: Реновираният през 2011 г. хотелски комплекс се състои от две тела на 6 и 7 етажа и 
разполага с 307 стаи, 6 студия и 18 апартамента. 

На разположение на гостите на хотела са: 

• голямо приемно фоайе с рецепция и лоби бар 

• обменно бюро 

• основен ресторант с открита тераса 

• тематичен български ресторант с тераса 

• бистро нощен бар 

• бар-басейн „Мимоза” 

• бар-басейн „Дайкири” 
В обширната и грижовно поддържана градина на различни нива от двете страни на хотелския 

комплекс са построени: 

• 4 /четири/ открити басейна, като 2 от тях са свързани с пързалки. Всички те са обградени от 
слънчеви тераси с шезлонги с шалтета и чадъри, включени в цената 

Хотелският комплекс предлага още: 

• закрит басейн 

• открита сцена за шоу програми 

• зала за семинари с капацитет от 120 места 

• платен паркинг, при наличие на място 

• интернет зала /срещу заплащане/; безжичен интернет около рецепция+стаите и лоби бара 
/включен в цената/; 

• 5/пет/ асансьора, 2 от които панорамни 
Стаи: 

Двойни: Просторни, стилно обзаведени, разполагат със сателитна телевизия, мини хладилник, 
телефон, климатик, сейф 

/допълнително заплащане/, душ или вана, сешоар, балкон и  разтегателен фотьойл, безплатен 
WiFi. Част от стаите са с изглед към морето. Някои стаи имат възможност за 2 допълнителни легла. 
Студия: Просторни, обзаведени като двойните стаи, с преграда между спалнята и обособения кът 

с мека мебел.  Възможност за настаняване на трети и четвърти човек. 
Апартаменти: Спалня  и  хол с мека мебел, две бани - едната с вана, а другата с душ. Възможност 

за настаняване на трима души на допълнителни легла. 
 

Настаняване: след 15:00 часа, напускане на стаите: до 11:00 часа 


