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МПМ Хотел КАЛИНА ГАРДЪН **** 
СЛЪНЧЕВ БРЯГ 

СЕЗОН ЛЯТО 2021 

Ол Инклузив ПРЕМИУМ концепция 
 

СТАИТЕ 

o Всички стаи са изключително просторни и с две отделни легла 

Изненада за добре дошли – малък подарък 

Ежедневно зареждане с минерална вода в стаите 

WI-FI, телевизор с плосък екран, мини хладилник, двоен разтегателен диван, 
подова настилка-мокет, сешоар, централен климатик 

*максимална заетост на помещенията е 2-ма възрастни + 2 деца или 3-ма възрастни 

Изключения за 3-ма възрастни и 1 дете се прави само когато гостите са 

предупредени, че единия възрастен ще дели легло с детето. 
 

ХРАНИ И НАПИТКИ 

o Основен ресторант с открита тераса 

Разнообразни кулинарни изкушения и шоу кукинг от нашите майстори в 

кухнята. 

07:30 – 10:00 Закуска – блок маса и включва топли напитки, безалкохолни 

напитки, вода и различни видове сок. 

12:30 – 14:30 Обяд – блок маса и включва вода, сокове, безалкохолни напитки, 
наливна бира, вино и селекция от местни и вноси алкохолни напитки 

18:00 – 21:00 Вечеря - блок маса и включва вода, сокове, безалкохолни напитки, 
наливна бира, вино и селекция от местни и вноси алкохолни напитки 

*В ресторанта не се допускат гости с боси крака и по бански. 

 

o Бистро – Ол Инклузив ПРЕМИУМ храна 

От 10:00 до 18:00 

Предлага пица, сандвичи, бурери, пържени картофки, сладолед, сладки, свежи 

плодове и зеленчуци 

От 22:00 до 23:00 

Късно вечерно хранене – разнообразие от сандвичи, супа, сладки, бисквити, 

плодове и сладолед. 

 

o Бистро - Ол Инклузив ПРЕМИУМ напитки 

От 10:00 до 18:00 и 

От 20:30 до 23:00 

Домашна лимонада, топли напитки, безалкохолни напитки, наливна бира, 

вино, селекция от алкохолни напитки от местни и вносни брандове. 

o Лоби бар Ол Инклузив ПРЕМИУМ напитки 

От 10:00 до 23:00 
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Включва топли наптики, вода, сокове, безалкохолни напитки, освежаващи 
коктейли, наливна бира, вино и селекция от местни и вноси алкохолни 

напитки. 

СПОРТ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ 

Нашият високо квалифициран аниматорски екип осигурява на гостите в 

МПМ Калина Гардън приятно прекарване и активна ваканция 

 
o ДЕТСКИ КЛУБ НА ОТКРИТО – за деца от 4 – 12 години, 

Отворено е 6 дни в седмицата в часовете: 10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:30 

 
o Занимателни и спортни активности за възрастни 

Аеробика и водна гинмастика, пилатес, дартс, забавни състезания и игри, танци 

6 дни в седмицата в часовете: 10:00 – 12:30 и 15:00 – 18:00 

6 дневна вечерна програма. 

 
Зелената градина на МПМ Хотел Калина Гардън предлага: 

o Външен басейн с детска секция и мини водна пързалка, отворен от 08:00 до 

18:00 часа. 

o Шезлонги и чадъри около басейна 
o Не се толерира запазването на чадъри и шезлонги чрез поставяне на 
кърпи или други лични вещи. Хотелът си запазва правото да предприеме 

действия за тяхното отстраняване. 

o Павилион за плажни кърпи (срещу възвръщаем депозит); 
o Слънчева тераса до басейна; 
o Детска площадка за игра; 

o Външен фитнес; Тенис на маса; Мини голф; 

o Сцена за вечерни шоу-програми. 

Допълнителн услуги в МПМ ХОТЕЛ КАЛИНА ГАРДЪН: 

o WIFI – безплатен в целия хотел 

o Паркинг (срещу допълнително заплащане) 

o Зона за масаж и процедури за тяло (срещу допълнително заплащане) 

o Може да наемете Smart устройства и аксесоари от рецеция 

 
Част от услугите могат да бъдат ограничени и /или напълно премахнати за 

определен период от време във връзка с превенцията на разпространение на 

Корона вирус.  


