
Всички стаи са с две отделни легла. 

Изненада за Добре дошли в стаята при пристигане или на рецепция при настаняване. 

Ежедневно зареждане с бутилка с вода в стаята. 

 

ХРАНА И НАПИТКИ 

ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ с открита тераса 

Разнообразни кулинарни изкушения и истинско готварско шоу. 

07:30 – 10:00 Закуска – блок маса, която включва топли напитки, безалкохолни напитки, вода и разнообразие от сокове. 

12:30 – 14:30 Обяд – блок маса, включва и следните напитки - вода, сокове, безалкохолни напитки, наливна бира, вино 

и селекция от алкохолни напитки  местни и вносни марки. 

18:00 – 21:00 Вечеря - блок маса, включва и следните напитки - вода, сокове, безалкохолни напитки, наливна бира, 

вино и селекция от алкохолни напитки местни и вносни марки. 

 БИСТРО - All Inclusive Premium храна 

от 10:00 до 18:00 Сервират се пица, сандвичи, бургери, плодове, сладолед и сладкиши. 

от 22:00 до 23:00 Сервират се среднощна закуска – разнообразие от санвичи, бульони, бисквити, сладки, плодове и 

сладолед.  

 БИСТРО - All Inclusive Premium напитки от 10:00 до 18:00 и от 20:30 до 23:00 Топли напитки, безалкохолни напитки, 

наливна бира, вино и селекция от алкохолни местни и вносни напитки 

ЛОБИ БАР - All Inclusive напитки от 10:00 до 23:00 

Включва топли напитки, безалкохолни напитки, освежаващи коктейли, наливна бира, вино и селекция от алкохолни 

напитки - местно и вносно производство. 

СПОРТНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Висококвалифицирани аниматори осигуряват на гостите на МПМ Калина Гардън Хотел приятен престой и активна 

лятна ваканция. 

Място за забавни игри – за деца от 4 до 12 години, работи 6 дни в седмицата, 10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:30, вечерна 

дискотека за децата от 20:00. 

Детска занималня – за деца от 4 до 12 години, на разположение 7 дни в седмицата от 10.00 до 20.00 часа. 

 Забавление и спортни дейности за възрастни 

Аеробика и водна гимнастика, пилатес, дартс, развлекателни състезания и игри, танци и др. – 6 дни в седмицата 10.00-

12.30 и 15.00 -18.00. 

Разнообразие от вечерни забавления и програми. 

 

Зелената градина на МПМ Калина Гардън Хотел предлага: 

Външен басейн с интегрирана детска секция и нова детска пързалка свързана с детския басейн, на разположение на 

гостите от 8:00 до 18:00 часа 

Шезлонги и чадъри край басейна; 

Плажни хавлии за ползване в зоната край басейна; 

Слънчева тераса към басейна; 

Място за забавни игри; 

Фитнес на открито; 

Тенис на маса; 

Мини голф; 

Сцена за представления; 

  

На разположение в МПМ Калина Гардън също така: 

Безжичен интернет – безплатен в целия хотел; 

Паркинг  /допълнително заплащане/; 

МПМ Калина Гардън Хотел –разкрасителни процедури и терапии за тяло /допълнително заплащане/. 


