HOTEL FACT SHEET
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС
КАТЕГОРИЯ
Адрес
Град
Страна
Генерален мениджър

СЪНСЕТ РИЗОРТ
5*****
Ул. „Княз Борис I“ № 219
Поморие 8201
България
име:
Тодор Панайотов
e-mail:
information@sunsetresort.bg

Мениджър Маркетинг и
продажби

име:
тел./
факс:
e-mail:

Ирина Джендова
+359 596 3 60 55

тел.:
e-mail:

+359 596 3 55 90
reservations@sunsetresort.bg

Отдел Резервации

marketing@sunsetresort.bg

bookings@sunsetresort.bg
sales@sunsetresort.bg
Уебсайт

www.sunsetresort.bg
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОКОЛНОСТИ

разстояние от международно
летище Бургас
разстояние от четвъртия по
големина град в България Бургас
разстояние от ваканционен к-с
Слънчев Бряг и античния град
Несебър

8 км (време на трансфер: около 15 мин.)

разстояние до центъра на гр.
Поморие
разстояние до плажа

3 км

17 км

20 км

20 м

Плажна ивица
обща дължина

1000 м, от които 400 м пред Сънсет Ризорт

ширина

до 80 м

пясък

златист, мек и ситен

морско дъно

плавен наклон

Поморие

старинен град с богата история, винарски и балнеолечебен
център
www.pomorie.org/web/ - представяне на интересни
исторически и културни факти, както и новини от региона

Уебсайт
Забележителности

Разстояние от Сънсет Ризорт

Манастир „Св, Георги“

1 км

Църква „Св. Богородица“

3 км

Музей на солта

4 км

Тракийска гробница

300 м

Транспорт
автобус до центъра на гр.
Поморие
автобус Бургас – Поморие –
Слънчев бряг

редовно по разписание; автобусна спирка – пред Сънсет
Ризорт
редовно по разписание; автобусна спирка – пред Сънсет
Ризорт
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

хотелски комплекс
година на откриване

5 апартхотела: Алфа, Бета, Сигма, Делта (корпус I и II) и Ета
и 6 луксозни вили
2007

обща разгърната площ

115 000 м2

паркинг

охраняем, срещу заплащане на територията на комплекса

климатична инсталация

във всички общи части

плащане с кредитни карти

Master и Visa

домашни любимци

не се приемат

вътрешен интериор

елегантен, модерен, изискано обзавеждане

Външен дизайн
водни атракции

фасадата на целия хотелски комплекс изразява съвременно
естетиката и красотата на неокласическия архитектурен стил
изкуствена река, фонтан

зеленина

обширни зелени площи и цветни лехи

АПАРТХОТЕЛИ

Алфа

Бета

Сигма

Делта

Ета

югозапад

югозапад

център

североиз-к

изток

разположение
Общ брой апартаменти

85

63

326

118

178

Общо за
Сънсет
Ризорт
770

брой студиа

1

-

-

-

42

43

брой апартаменти с една спалня

37

27

137

75

45

321

брой апартаменти с две спални

47

36

148

43

87

361

брой апартаменти с три спални

-

-

42

-

4

46

брой етажи

7

6

13

6

8

-

брой асансьори

2

2

6

4

4

18

подземен гараж (срещу
заплащане)

15
места

-

30 места

час на настаняване

14.00 ч.

час на освобождаване

12.00 ч.

БРОЙ РЕЦЕПЦИИ

Алфа

Бета

Сигма

Делта

Ета

1

1

1

2

1

тел.:

+359 596 361 20

факс:

+359 596 361 31

e-mail:

alpha.beta@sunsetresort.bg

тел.:

+359 596 361 30

факс:

+359 596 361 31

e-mail:

alpha.beta@sunsetresort.bg

тел.:

+359 596 362 00

факс:

+359 596 362 03

e-mail:

sigma@sunsetresort.bg

тел.:

+359 596 361 40

факс:

+359 596 361 41

15
места
РЕЦЕПЦИЯ

Контакти рецепции
Алфа

Бета

Сигма

Делта 1

Делта 2

Ета

e-mail:

delta@sunsetresort.bg

тел.:

+359 596 361 50

факс:

+359 596 361 51

e-mail:

delta@sunsetresort.bg

тел.:

+359 596 361 00; +359 596 362 17

факс:

+359 596 321 17

e-mail:

eta@sunsetresort.bg

пране, гладене и химическо
чистене
коли под наем

срещу заплащане

обмяна на валута

в апартхотел „Сигма“

срещу заплащане

СТАИ
мини-бар

срещу заплащане със заявка на рецепция

подова настилка

мокет и теракот

сейф

срещу заплащане

почистване на стаята

ежедневно

смяна на бельото

на всеки 3 дни

Впечатления
вътрешно обзавеждане

стилно, луксозно, модерно

атмосфера

изключително приятна и спокойна, осигуряваща комфорт и
пълноценна почивка

ТИП АПАРТАМЕНТИ

редовни легла

допълнителни
легла

квадратура

тип спалня

единични

разтегателен диван
/1.30*1.70 м/

студио /S/

1

-

-

до 35 м2

апартамент с една спалня /А1/

1

-

1

до 50 м2

апартамент с две спални /А2/

1

1 или 2

1

до 70 м2

апартамент с три спални /А3/

2

2

1

до 110 м2

изглед

с или без морски изглед

КУХНЕНСКИ БОКС

Студио

Едноспален Двуспален

Триспален

хладилник с фризер

да

да

да

да

фурна

да

да

да

да

готварска печка с 2 котлона

да

да

да

да

аспиратор

да

да

да

да

съдомиялна машина

не

отчасти

отчасти

да

пералня

не

не

отчасти

да

▪чаши за чай, вода и вино

4

4

6

6

▪вилици, лъжици, ножове

4

4

6

6

▪купи (салата/ супа)

4

4

6

6

▪чинии

4

4

6

6

▪чиния - салатиера

1

1

1

1

кана за топлене на вода

1

1

1

1

маса за хранене

да

да

да

да

брой столове

2

4

6

8

сателитна телевизия

да

да

да

да

телефон (не е с директна линия)

да

да

да

да

балкон или тераса

да

да

да

да

климатик

централно регулиране

посуда (брой):

ВСЕКИДНЕВНА

БАНЯ И ТОАЛЕТНА
оборудване

вана и/ или душ-кабина, сешоар

смяна на хавлии

на база „еко-принцип“
ХРАНЕНЕ

тип изхранване

закуска, полупансион (закуска и вечеря) или аll Inklusive

форма на изхранване

бюфет (минимална бройка: 25 души) и меню

ОСНОВНИ РЕСТОРАНТИ

5

работно време

Алфа
(Меню)
Бета
(Бюфет)
Сигма
(Бюфет)
Делта
(Бюфет)

брой места

А-ЛА КАРТ РЕСТОРАНТИ
(не за AI)
Италиански ресторант

12.00 - 21.00 ч.
закуска: 07.00 - 10.30 ч., обяд: 12.00 - 14.00 ч., вечеря: 18.00 - 21.00 ч.
закуска: 07.00 - 10.30 ч., обяд: 12.00 - 14.00 ч., вечеря: 18.00 - 21.00 ч.
закуска: 07.00 - 10.30 ч., обяд: 12.00 - 14.00 ч., вечеря: 18.00 - 21.00 ч.
Алфа ("Грилхаус"/ Grillhaus/: зала - 130 места и тераса - 50
места)
Бета ("Брилянт" /Brilliant/: зала – 80 места и тераса - 60 места)
Сигма ("Сапфир" /Saphhire/: зала - 240 места и тераса - 100
места)
Сигма - ("Смарагд" /Smaragd/: зала - 130 места и тераса - 60
места)
Делта - ("Диамант"/Diamant/: зала - 200 места и тераса - 100
места)
4 броя
"Венеция" (Venezia)

местонахождение

Ета

работно време

12.00 - 24.00 ч.

брой места

зала - 70 места и тераса - 70 места

Френски ресторант

"Бохеми " (La Boheme)

местонахождение

Сигма

работно време

12.00 - 24.00 ч.

брой места

35

Азиатски ресторант

"Азия" (Asia)

местонахождение

Делта

работно време

12.00 - 24.00 ч.

брой места

зала - 40 места и тераса - 60 места

Рибен ресторант

"Медитеранео" (Mediterraneo)

местонахождение

Крайбрежна алея

работно време

12.00 - 24.00 ч.

брой места

зала - 40 места и тераса - 60 места

ЛОБИ БАРОВЕ

3

работно време

Сигма

денонощно

Делта

12.00 - 24.00 ч.

Ета

09.00 - 23.45 ч.

брой места

Сигма: зала - 60 места и тераса - 50 места
Делта: зала - 20 места и тераса - 40 места
Ета: зала - 60 места и тераса - 40 места

ВИТАМИНА БАР

1

местонахождение

Сигма

работно време

16.00 - 23.45 ч.

брой места

60 места

ПЛАЖЕН БАР

3 броя

БАР БАСЕЙН (ВЪНШНИ БАРОВЕ)

2 броя

КАФЕТА

2 броя

„Виена“ (Vienna)
работно време

14.00 - 18.00 ч.

местонахождение

Делта

брой места

зала - 120 места и тераса - 30 места

„Сънсет“ (Sunset)
местонахождение

Крайбрежна вила

работно време

09.00 - 23.45 ч.

брой места

зала - 40 места и тераса - 30 места
РЕЛАКС ЦЕНТЪР

местонахождение

Сигма

площ

2000 м²

оборудване

фирма "Thermarium" Österreich, Information unter
www.thermarium.com

релакс зони

2 (1ва, разположена с изглед към градината на комплекса и
2ра, предлагаща затоплени каменни легла)

Softpack

2 броя специални релакс кошетки

хоризонтален солариум

1 брой

сухи сауни

3 броя (финландска, инфраред, билкова)

мокри сауни

2 броя (солна и пилинг)

терапия на Кнайп

рязка смяна на топла със студена вода за масаж на стъпалата

Ayurveda - терапия

масажни техники с различни видове масла

масажни /ледени/ душове

3 броя

джакузи

вихрови вани за възстановяване и терапия

лакониум

топло помещение (50-60 ˚С), част от Римска баня

ЦЕНТЪР ЗА КРАСОТА
местонахождение

Сигма

услуги

фризьор, маникюр, педикюр, козметик
СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ФИТНЕС ЦЕНТЪР

срещу заплащане

местонахождение

Сигма

размери

150 м²

фитнес-уреди

марка "Life Fitness", за информация: www.lifefitness.com

ОТКРИТИ БАСЕЙНИ

безплатно ползване за всички гости на хотела

брой

3 броя с интегрирани детски секции

допълнителни съоръжения

душове на басейните пред сгради „Алфа“ и „Ета“

хавлии, шезлонги с шалтета,
чадъри
ВЪТРЕШЕН БАСЕЙН

безплатно

местонахождение

Сигма

описание

полуолимпийски размери (25м/ 5м)

БОУЛИНГ ЗАЛА

срещу заплащане

безплатен за всички гости на хотела

местонахождение

Делта

разполага

с 6 писти, боулинг бар

работно време (зала)

16.00 - 24.00 ч.

работно време (бар)

16.00 - 24.00 ч.

БИЛЯРД

срещу заплащане

местонахождение

Делта (в Боулинг залата)

ТЕНИС НА МАСА

безплатно

разположение

във втора Крайбрежна вила

Други спортни съоръжения

на плажа, срещу заплащане
ДЕЦА

ДЕТСКИ ОТКРИТ БАСЕЙН
местонахождение

пред Алфа

ДЕТСКИ ЗАКРИТ БАСЕЙН
местонахождение

Сигма
С една водна пързалка, безплатна

ВОДНИ ПЪРЗАЛКИ
местонахождение

пред Бета

брой

1 пързалка с три улея, безплатно ползване, работно време:
10.00 – 12.00 и 14.00 – 16.00 ч.

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА
местонахождение

до апартхотел „Алфа“

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА
бебешко креватче

срещу заплащане (виж „Цени за допълнителни услуги“)

детски столчета в ресторанта

безплатно

детска анимация

безплатно

детски клуб (4-12 г.) в апартхотел
„Делта“
квадратура

български, немски, английски, руски и френски език,
безплатно
130 м2
АНИМАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ

видове активитети
вечерна анимационна програма

бочиа, водна гимнастика, стречинг, body work (аеробика),
водна топка, волейбол и футбол на плажа, дартс
танцови шоу програми, игри с публиката, скечове

Анимацията за възрастни е безплатна
ИНВАЛИДИ
ОГРАНИЧЕН достъп до всички общи части в комплекса
ЧАСТИЧНО пригодени за инвалиди са само апартаментите в апартхотел „Ета“ на етаж 0 и 1
Душ-кабина – НЕПРИГОДНА за използване поради наличието на праг
Тоалетни, пригодени за ползване единствено в общите части на апартхотел „Ета“
КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ
Емералд

Сигма

капацитет

до 500 места

до 80 места

оборудване

2 стационарни екрана /3 * 2м/

2 подвижни екрана /1.5 * 2м/

озвучаване, мултимедия, флипчарт, катедра, микрофони
БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ
на всички Лоби барове

безплатно

в конферентни зали „Емералд“ и
„Сигма“

безплатно

във всички А-ЛА картни
ресторанти
във всички апартамнети

безплатно
безплатно
МАГАЗИНИ

местонахождение

Сигма

други магазини

Делта, Ета

ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ*
*Сънсет Ризорт си запазва правото на ценови и други промени.
бебешка кошара с размери:
дължина 122 см, широчина 62
см, височина решетка 62 см + 15
см крачета
дневна почивка (след 12.00 часа)

10.00 лв./ ден

копиране

1.00 лв./ стр.

минибар

40.00 лв.

специално
зареждане

10.00 лв./ час

бутилка
шампанско

18.00 лв.

филирани
плодове
/300 гр./

12.00 лв.

сейф

5.00 лв./ ден
30.00 лв./ 1 седмица
50.00 лв./ 2 седмици
65.00 лв./ 3 седмици
40.00 лв./ 10 дни

закрит
басейн
фитнес

вход

10.00 лв.

вход

10.00 лв.

закрит
басейн и
фитнес

вход

велосипед под наем

За всички гости на хотелски комплекс
„Сънсет Ризорт“ посещението на
закрития басейн в апартхотел „Сигма“
е включено в цената на нощувката.

15.00 лв.
3.00 лв./ час
15.00 лв./ ден

подземен гараж

6.00 лв./ ден
36.00 лв./ 7 дни
90.00 лв./ 30 дни
840.00 лв./ 365 дни (1 год.)

паркинг

6.00 лв./ ден
36.00 лв./ 7 дни
90.00 лв./ 30 дни
ТРАНСФЕРИ

Сънсет Ризорт – Летище Бургас
(автомобил до 4 места)
Сънсет Ризорт – Летище Бургас
(миниван до 7 места)
Сънсет Ризорт – Летище Бургас
(микробус 10-15 места)
Сънсет Ризорт – Летище Варна
(автомобил до 4 места)
Сънсет Ризорт – Летище Варна
(микробус 7-10 места)
Лет. Варна – Сънсет Ризорт – Лет.
Варна (автомобил до 4 места)
Лет. Варна – Сънсет Ризорт – Лет.
Варна (микробус 7 – 10 места)
Лет. Бургас – Сънсет Ризорт –
Лет. Бургас (автомобил до 4
места)
Лет. Бургас – Сънсет Ризорт –
Лет. Бургас (миниван до 7 места)
Лет. Бургас – Сънсет Ризорт –
Лет. Бургас (микробус 10 -15
места)

32 лв.
50 лв.
70 лв.
160 лв.
260 лв.
260 лв.
460 лв.
56 лв.

88 лв.
96 лв.

ХРАНИ И НАПИТКИ
Закуска

20.00 лв.

Обяд/Вечеря на бюфет

40.00 лв.

All Inclusive

130.00 лв.

