
МПМ ХОТЕЛ АРСЕНА **** НЕСЕБЪР 

СЕЗОН ЛЯТО 2020 

Ултра Ол Инклузив Концепция 

 

СТАИТЕ 

Изненада „Добре Дошли“ – малък подарък в стаята например 

бисквитки при пристигане или на рецепция при настаняване. 

ХРАНИ И НАПИТКИ 

o Основен ресторант с открита тераса 

Различни кулинарни удоволствия от нашите почитаеми главни 

готвачи 

07:30 – 10:00 Закуска – блок маса с богат избор на храни и включени 

топли напитки, безалкохолни напитки, вода и различни вкусове сок. 

12:30 – 14:30 Обяд – блок маса от разнообразни кулинарни изкушения с 

включени вода, сокове, безалкохолни напитки, наливна бира, вино и 

селекция от местни и вносни алкохолни напитки. 

18:30 – 21:30 Вечеря - блок маса от разнообразни кулинарни изкушения 

с включени вода, сокове, безалкохолни напитки, наливна бира, вино и 

селекция от местни и вносни алкохолни напитки. 

*Дрескод за обяд и вечеря – спортно-елегантен стил 

 

o Бар при басейна – храна 

От 11:00 до 17:00 

Предлагат се пица, сандвичи, сладолед и дребни сладки. 

 

o Бар при басейна и павилион за напитки на плажа – Ултра Ол 

Инклузив напитки 

От 10:00 до 18:00 

Топли напитки, безалкохолни напитки, наливна бира, вино и селекция 

от местни и вносни алкохолни напитки. 

 

o Лоби бар Ултра Ол Инклузив напитки 

От 10:00 до 23:00 

Включва топли напитки, безалкохолни напитки, освежаващи 

коктейли и селекция от местни и вносни алкохолни напитки. 

 

 

 

 

 

 



 

СПОРТНИ РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ 

 

Нашият висококвалифициран екип от професионални аниматори 

осигуряват незабравими летни изживявания за гостите на МПМ Хотел 

Арсена. 

 

o Детски клуб – за деца между 4 и 12 години 

Отворен 6 дни в седмицата, от 10:00 до 12:30 и от 15:00 до 17:30. 

 

o Забавления и спортни занимания за възрастни 

Аеробика и водна гимнастика, пилатес, дартс, спорт и развлекателни 

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

15:00 до 18:00. 

 

o Чадъри и шезлонги на плажа или около басейна на хотела 

(Безплатно - 1 чадър и 2 шезлонга на помещение) 

 

В МПМ ХОТЕЛ АСРЕНА МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ОЩЕ: 

o Външен плувен басейн с детска секция достъпен от 08:00 до 18:00. 

o Безплатно използване на чадърите и шезлонгите около басейна и на 

слънчевата тераса, гледаща към морето 

o Фитнес, сауна, парна баня (безплатно) 

o Wi-Fi (безплатно) 

o Паркинг (срещу допълнително залащане) 

o Сейф на рецепция (срещу допълнително заплащане) 


