
ULTRA ALL  INCLUSIVE 

 

Храна и напитки 

Основен ресторант с открита тераса 

07:30-10:00 Закуска - бюфет с включени топли напитки, безалкохолни напитки, вода и 

разнообразие от сокове; 

12:30-14:30 Обяд - бюфет и включени вода, сок, безелкохолни напитки, наливна бира, 

вино и алкохолни напитки селекция от местни и вносни марки; 

18:00-21:00 Вечеря - бюфет и включени вода, сок, безалкохолни напитки, наливна 

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

Пул бар - Ultra All Inclusive хранения 

От 10:00 до 12:00 ч. и от 16:00 до 18:00 - пица, сандвичи, сладолед, сладкиши; 

Пул бар Ultra All Inclusive напитки от 10: 00 до 18:00 - топли напитки, безалкохолни 

напитки, наливна бира и вино, и селекция от български и вносни алкохолни напитки; 

Лоби бар Ultra All Inclusive напитки от 10:00 до 23:00 ч. - топли напитки, 

безалкохолни напитки, освежаващи коктейли, селекция от български и вносни 

алкохолни напитки; 

Спортни и развлекателни дейности 

Високо професионалният ни екип от аниматори ще осигури приятни летни емоции на 

гостите на МПМ хотели. 

Детски клуб - за деца от 4 до 12 години, отворен 6 дни в седмицата, от 10:00 до 12:30 

ч. и от 15:00 до 17:30 ч. Вечерно мини диско от 20 часа. 

Анимация и спорт за възрастни - аеробика и водна гимнастика, пилатес, дартс, 

спорт, забавни състезания и игри, танци, 6 дни в седмицата от 10:00 до 12:30 и 15:00 

до 18:00. Разнообразна вечерна анимационна програма. 

 

*Безплатни 1 чадър и 2 шезлонга на плажа на помещение от 01.06.2019 г.! 

 

Също на разположение на гостите в хотел Арсена:  

Външен басейн с детска секция от 8:00 до 18:00 ч. 

Вътрешен плувен басейн /безплатно/; 

Безплатни шезлонги и чадъри на басейна и на терасата на хотела с изглед към 

морето; 

Фитнес, сауна, парна баня /безплатно/; 

Wi-Fi - безплатен; 

Сцена с места за сядане; 

Паркинг /заплаща се допълнително на място/; 

Зона за терапии на лице и тяло /срещу заплащане/; 

Сейф /срещу заплащане/. 


