Хотел Сентидо Мареа ****

Сезон 2022

Златни пясъци, Варна, България
Хотел СЕНТИДО МАРЕА е изцяло реновиран през 2016/2017 г. с нова, модерна визия и обогатен продукт, предлагащ 24 часа Ол инклузив обслужване.
Хотелът се намира в тихата и спокойна част на курорта, на крайбрежната алея и е с невероятна гледка към Черно море. Хотелът привлича своите гости
с широка и чиста плажна ивица от фин пясък. Това прави мястото изключително подходящо за почивка с малки деца.

Нови акценти
 A ла карт ресторант с българска кухня, представен с две различни менюта:
модерно и традиционно представяне на българската кухня (веднъж при
престой от минимум 5 нощувки; за престой от 6 нощувки и повече –
неограничени посещения, с предварителна резервация)
 Премиум стаи – висок етаж, директна морска гледка, ранно настаняване и
късно освобождаване при възможност, кафе машина с капсули (ежедневно
зареждане), тоалетни принадлежности „РИТУАЛС“, халати и чехли, подарък
при настаняване
 За ПРЕМИУМ гости: Вечеря в а ла карт ресторант “Бийч клуб” от Грифид
(еднократно по време престоя, с предварителна резервация)
 За ПРЕМИУМ гости: Безплатен достъп до отделна зона със снак ресторант,
както и плажен бар (напитки между 10:00 – 23:00ч).
 НОВО: безплатен сейф в стаята
 НОВО: Well fit зона на открита покривна тераса
 НОВО: реновиран плажен бар и лаундж зона
 НОВО: удължено работно време и нова специална СНАК селекция на
„Food truck“ (снак предоставян на плажа).
 Ново: А ла карт ресторант
- услугата не се предоставя при престой до 3 нощувки вкл.
- при престой от 4 или 5 нощувки - 1 а ла карт вечеря
- при престой от 6 нощувки и повече – неограничен достъп до ла карт
ресторант;
А ла карт вечерите са с предварителна за резервация.

 10м разстояние от плажа
 15км от гр.Варна
 30км от летище Варна
 1000м от центъра на комплекса
 800м от търговският център на комплекса
 1700м от автобусна спирка
 Говорими езици: Български, Английски, Немски, Френски и Руски
 24- часа обслужване на рецепция & 24 часа охрана
 Специалист Връзка с гости – с грижа към всеки детайл за Вашия приятен
престой
 Основен ресторант, а ла карт ресторант „Българска кухня“, Ретро камион
„Food Truck” снак на плажа, Сладкарница, Среднощен снак
 Лоби бар, Бар на басейна, Блу бар, които предлагат разнообразие от местни
и вносни алкохолни и безалкохолни напитки. Бар на плажа – предлага само
местни напитки.
 Паркинг – ограничен брой места, срещу заплащане
 Безплатен Wi-Fi достъп на територията на хотела и в стаите







Такси
Rent-a-car услуги
Пране и гладене – срещу заплащане
Обмяна на валута
Лекар
Фитнес, Уелнес и Релакс център

Обща информация

 Анимационна зала и външна сцена за развлекателни представления
 Анимация, спортни активитети, забавна програма за възрастни и деца

 24 часа Ultra All inclusive формула

 Грифид Аква Парк /в Грифид Болеро (Юни-Септ.)/.

 Две сгради: 9 и 6-етажни

Безплатен вход САМО за гости, настанени във
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фамилни стаи! С две разделени секции - за възрастни и деца. Изискване
за минимална височина от 1,40 м за допускане в секцията за възрастни.
 Сертификат на Travelife

Настаняване













Час за настаняване – от 14:00ч – започва със следобеден снак
Час за освобождаване – до 12:00h – приключва с континентална закуска
2017 цялостна реновация на целия хотел
298 стаи, от които двойни стаи с гледка море и парк, фамилни стаи за семейства
Всички стаи са с баня с душ
Всички стаи са с ламинат
Сешоар & козметично огледало
Телефон
Централна климатична система
Сателитна TV
Безплатен Wi-Fi достъп
Сейф в стаята– безплатен



Мини бар – безплатен, ежедневно презареждане /мин.вода,
безалкохолни напитки, бира/
Балкон
Сет за кафе и чай във всички стаи /безплатно, ежедневно презереждане/
Меню за различни видове възглавници
Меню за топ матрак – със запитване
Кошара за бебе – безплатно







•

Подарък за добре дошли

•

Приоритетен чек-ин и опция късно освобождаване без доплащане
(при възможност, според заетостта)

•

Вечеря в „THE BEACH CLUB“ а ла карт ресторант, с предварителна
резервация и еднократно по време на престоя
Ексклузивен достъп до специално обособена плажна зона с обслужване
(10.00 – 23.00h)
Следобеден снак в “BEACH CLUB” Encanto

•
•
•

Специалист Връзка с гости – с грижа към всеки детайл за Вашия приятен
престой и резервация – за вечеря / СПА / отбелязване на специален повод

•

Скандинавско ходене и приключенска разходка в националния парк Златни
пясъци
Фитнес, йога и уроци по плуване (срещу заплащане)
15% еднократно намаление за процедура в Меди спа Енканто Бийч.

•
•

Ресторанти – част от УЛТРА ол инклузив база
Основен ресторант
Модерно обзаведен с прилежаща тераса
Работно време:
Закуска
Континентална закуска
Обяд
Вечеря
Среднощен снак

Ранното настаняване и късното освобождаване на стаите са в
зависимост заетостта на хотела и са срещу допълнително заплащане!

МАРЕА ПРЕМИУМ Стаи
•
•
•
•

Разположени винаги на висок етаж и фронтално море
Чехли и халати
Маркови тоалетни принадлежности "RITUALS"
Кафе машина с капсули (ежедневно зареждане)

•
•
•
•
•
•

07:30 – 10:00 бюфет
10:00 – 12:00 с обслужване
12:30 – 14:00 бюфет
18:00 – 21:00 бюфет
23:30 – 00:30

Капацитет: 300 места на закрито и 90 места на терасата
Бюфет за закуска, обяд, вечеря и следобеден снак
А ла карт обслужване за континентна закуска
Здравословен бюфет
Разнообразни кулинарни изкушения приготвяни пред
гостите, карвинг, секции с пица и паста, салати и вкусни
десерти;
Минерална вода, безалкохолни напитки, бира и местно
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вино, смутита за закуска (на бюфет);
• Тематични кулинарни бюфети - 2 пъти седмично вечер;
• Детски столчета за хранене
• Обособена зона само за възрастни
• Пушенето в залата е забранено

А ла карт ресторант „Българска храна“
Разположен на партерен етаж и предлагащ българска кухня в модерна
обстановка
Работно време:
Вечеря
18:30 – 21:30 с обслужване
•
•
•

Капацитет: 80 места
А ла карт обслужване и традиционно българско меню
Напитки: мин. вода, безалкохолни напитки, наливни бира и вино (местно)

•

Включен в All inclusive пакета – веднъж при престой от 4 до 5 нощувки; а за
престой от 6 нощувки и повече – неограничени посещения, с
предварителна резервация)
• Детско меню & детски столчета
• Пушенето в залата е забранено
Задължителен дрес код за вечеря: за господата – дълъг панталон

• Формулата УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, вносни и местни
алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и местно вино, кафе и
чай
• Пушенето в залата е забранено
• Обслужване на бара

Бар на басейна
Работно време:
10:00 – 19:00
•

Формулата УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, вносни и местни
алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и местно вино, кафе и
чай
• Обслужване на бара

Бар на плажа – обновен с “lounge” зона към него
Работно време:
10:00 – 17:00
висок сезон 09.00 – 18.00
• Формулата УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, местни алкохолни и
безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и местно вино, кафе и чай
• Обслужване на бара;

Ретро камион (Food Truck) снак на плажа
Работно време:
11.30-17.00 - предлага ранно отваряне, преди обяд
•
•

Специална и нова СНАК концепция
Обслужване на бара

Барове – част от УЛТРА ол инклузив база
Лоби бар

Блу бар
Работно време:
15:00 – 23:00
• Формулата УЛТРА ол инклузив включва минерална вода, вносни и местни
алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира и местно вино, кафе и
чай
• Обслужване на бара

Сладкарница

Барът предлага напитки в елегантния салон на Лоби бара с очарователна гледка
към морето
Работно време:
00:00 – 24:00

Работно време:
14:30 – 17:00
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Басейни и Уелнес център

Работно време:
09:00 – 18:00

Външен басейн:
Работно време:
09:00 – 18:00
•
•
•

Слънчева тераса около басейна
Безплатно предлагане на шезлонги, чадър и хавлии
Спасител

Вътрешен басейн:
Работно време:
09:00 – 18:00
•
•
•
•

Класически басейн;
Отопляем;
Безплатно предлагане на шезлонги и хавлии;
Спасител

Детски Мини Аква парк
Работно време:
09:00 – 18:00
•
•
•
•

40 см дълбочина на басейна
Слънчева тераса около басейна
Безплатно предлагане на шезлонги, чадър и хавлии
Спасител

Включени плажни услуги за гости на Сентидо Мареа:
Един чадър и 2 шезлонга (с шалте) на стая на разположение на
плажа към хотела, при наличие! Деца, настанени безплатно, не получават
тази услуга! Шезлонг и чадър при наличие са за пълноплащащите гости!

Уелнес и релакс

Всички предлагани процедури, сауна и салон за красота, маникюр и педикюр
са срещу допълнително заплащане!
•
•
•
•
•

Хамам с парна баня, Сауна, Хидро масажна вана
Релакс зона
Фризьор, маникюр и педикюр
Стаи за масаж, процедури за лице и тяло, разнообразие от спа терапии
Козметика за лице и тяло

Спорт и анимация
FIT & FUN Зона
Opening hours:
06:00 – 20:00
•
•
•
•

Фитнес зала професионално оборудвана с уреди Techno Gym
Климатик
Безплтен достъп за всички гости
“Well fit” зона на открита покривна тераса

WELL FIT активитети
•
•
•
•
•
•

Гимнастика, Аеробика, Пилатес, Зумба, Йога
Тенис маса
Плажен волейбол
Аква гимнастика, Водно бягане, Водно поло
Дартс
Колоездачни турове

Ежедневни вечерни програми
Тематични събития – плажни партита /юли – август/

Модерният Релакс център на хотела предлага ревитализиращи тялото и духа
процедури

Мини клуб с ежедневни занимания и програма за деца
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Работно време:
10:00 – 12:30
15:00 – 17:30
•
•
•
•
•

За деца от 4 до 12 години
Мини диско – всяка вечер
Детско шоу – веднъж на две седмици
Тематични дни и дейности
Детски мини аквапарк с дълбочина на басейна 40см

•

Икономична стая: 28 m2, 2+0.

•

Двойна стая със странична гледка море и гледка море, гледка парк: 30 m2. 2+0,
2+1, 3+0.

•

Премиум стая: 30 m2, 2+0, 2+1, 3+0. Халати и чехли в стаята. Кафе машина
с капсули. Отделна баня и тоалетна.
Фамилна стая с гледка парк: . 40 m2. 2+2, 3+1.
Фамилна стая с гледка море: 50 m2. 2+2, 3+1.

Платени услуги
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Паркинг – ограничен брой места
Rent-a-car
Спа процедури в релакс центъра
Процедури в салон за красота
Винена селекция във всички ресторанти
Детегледачка ( за деца над 4 години)
Детски колички и baby phone (по запитване)
Наем на колело (когато не са част от анимационната програма)
Трансфер от и до летище Варна

Други
•

•

При нужда хотелът си запазва правото да променя работните времена
на някой услуги!
Според българското законодателство пушенето в закритите части на хотела –
фоайе, ресторант, барове и ресторанти не се разрешава

•

Резервирането на шезлонги на басейна и на плажа не се разрешава.
Всички оставени хавлии се събират от обслужващия персонал

•

Изнасянето на храна и напитки от заведенията за хранене не е
разрешено, съобразно държавните и на HACCP изисквания

Награди

Стаи

•
•

•

Домашни любимци не се допускат

