
МПМ ХОТЕЛ ОРЕЛ *** СЛЪНЧЕВ БРЯГ 

СЕЗОН ЛЯТО 2020 

Ултра Ол Инклузив Концепция 

 

 

ХРАНА И НАПИТКИ 

o Изцяло подновен основен ресторант 

Различни кулинарни удоволствия, приготвени за Вас 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. 

12:00 – 14:00 Обяд – блок маса от разнообразни кулинарни изкушения с 

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

селекция от местни и вносни алкохолни напитки. 

18:00 – 21:00 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 Лоби бар Астория и Бар при басейна Ултра Ол Инклузив напитки 

От 10:00 до 23:00 

Включва топли напитки, безалкохолни напитки, освежаващи коктейли, 

шампанко и селекция от местни и вносни алкохолни напитки. 

o Снек Бар – храна и напитки 

От 10:00 до 12:00 

Късна закуска 

 

От 15:00 до 17:00 

Лека следобедна закуска – Сервират се различни видове сандвичи, 

бургери, кексчета, свежи зеленчуци и плодове, сладолед 

От 21:30 до 23:00 

Късно вечерно хранене – супа, студени храни, бисквитки, плодове, 

сладолед. 

 

НА ПЛАЖА 

o Безплатни шезлонги и чадъри на плажа ИЛИ около басейна на 

хотела 

На едно помещение се полагат по 1 чадър и 2 шезлонга. 

o Павилион на плажа  

От 10:00 до 18:00 – наливна бира, безалкхолни напитки 

 



СПОРТ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ 

Външен плувен басейн с детска секция и слънчева тераса с чадъри и 

шезлонги около басейна.  

o Детска занималня – за деца между 4 и 12 години 

6 дни в седмицата, два пъти дневно ; вечерна мини дискотека в 20:00 

o Забавления и спортни занимания за възрастни 

Плажен волейбол, тенис на маса, дартс 

 

В МПМ ХОТЕЛ ОРЕЛ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ ОЩЕ: 

o Безплатен Wi-Fi 

o Плажна кърпа (срещу възстановим депозит) 

o Паркинг (ограничени паркоместа; срещу допълнително заплащане) 

 

 

 


