
Хотел КЛУБ СЪН ПАЛАС ****, Слънчев бряг

Курорт: Слънчев бряг
Плаж: Пясъчен, на 150 метра от хотела
Разположение: Хотел Клуб Сън Палас  е с перфектно разположение в самия център на 
комплекса (срещу х-л Кубан), в близост до голяма част от търговските обекти и само на 150
метра от морския бряг.
Настаняване: Хотел Клуб Сън Палас предлага двойни стаи, студия и апартаменти.
ДВОЙНА СТАЯ 2+1: Приблизителна площ 21-25 кв.м. Стаите разполагат с баня с душ, 
тераса, телевизор със сателитна програма, телефон, мини хладилник, климатик. 
Максимално настаняване 2 възрастни и 1 дете или 3 възрастни.Спалня или/две съединени 
редовни легла/+ допълнително легло от типа на /разтегателен фотьол, диван или походно 
легло/.
СТУДИО 2+2/ 3+1: Приблизителна площ 30 кв.м. Стаите от този тип, разполагат с 3 
редовни легла и 1 допълнително от типа на /разтегателен фотьол, диван или походно 
легло/. Помещенията разполагат с баня с душ, тераса, телевизор със сателитна програма, 
телефон, мини хладилник, климатик. Максимално настаняване 4 възрастни.
АПАРТАМЕНТ 4+1/ 2+3: Приблизителна площ 35-42 кв.м. Състоят се от спалня и дневна 
разделени с врата, баня с душ кабина, тераса, телевизор със сателитна телевизия, мини 
хладилник, климатик. Разполагат с 4 редовни легла/ и 1 допълнително. В едното 
помещение 2 съединени легла, оформящи спалня или/спалня с общ матрак/,а в дневната  - 
1 редовно легло + 1 допълнително легло от типа(разтегателен диван,фотьол, походно 
легло/).Съществуват и апартаменти с вариант на настаняване в две отделни помещения с 
по 2 редовни легла.Максимално настаняване 5 възрастни.
Бебешка кошара се предоставя безплатно по предварителна заявка.
Допуска се настаняване на домашни любимци срещу доплащане: до 5 кг. е 5 лв. ден, а до 
10 кг. е 10 лв. на ден.
Хотелът е достъпен за хора с увреждания.

За хотела: Хотел Клуб Сън Палас  разполага с основен ресторант с тераса, лоби бар, 
барбекю, детска площадка, обменно бюро, конферентна зала, сейф на рецепция/срещу 
заплащане/, рент а кар/срещу заплащане/, медицинско обслужване/срещу заплащане/, 
козметичен салон/срещу заплащане/, детски клуб, интернет/срещу заплащане/, 
паркинг/срещу заплащане/.

Спорт и СПА: Oткрит басейн с бар, закрит басейн-неотопляем, тенис маса, билярд/срещу 
заплащане/, турска баня/срещу заплащане/, фитнес център, кабинет за масажи /срещу 
заплащане/

ALL INCLUSIVE на Хотел КЛУБ СЪН ПАЛАС *** за СЕЗОН 2021 включва:

Изхранвания в основен ресторант:
Закуска: 08:00 – 10:00 часа
Обяд: 12:30 – 14:30 часа 
Вечеря: 18:00 – 21:00 часа
Тематични вечери: българска, европейска и други  (3 пъти седмични)
Снек бар: 11:00 – 12:00 часа  и 16:00 – 17:00 часа (сладки, плодове, кафе и чай)



Барбекю:
Различни видове яйца, палачинки: 08:00 – 10:00 часа
Пица: 16:00 – 17:00 часа
Напитки: 11:00 – 22:00 часа - на Лоби бар и Барбекю бар (Алкохолни и безалкохолни 
напитки (български вина, бира, спиртни напитки, коктейли и безалкохолни напитки)
*В деня на настаняване гостите започват с вечеря и завършват с обяд в деня на 
освобождаване на хотела.
Спорт и развлечения:
Открит и закрит плувен басейн 
Шезлонги и чадъри при басейна (според наличността)
Фитнес
Дневна анимация и спортна програма - караоке, бинго, тенис на маса, шах и дартс, воден 
волейбол, водна аеробика (6 дни в седмицата)
За децата: Детски клуб; Детски басейн; Детска анимация и детска дискотека (6 дни в 
седмицата).

Паркинг: платен.


