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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА НОВИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ БЕЗПЛАТНО В АКВАПАРКА НА ХОТЕЛА! 

 
Местоположение:  

Разположен на морския бряг и в непосредствена близост до 
финия пясъчен плаж, Sol Luna Bay Resort предлага 
изключителна комбинация от неподправена естествена 
природа и невероятна гледка към Черно Море. 
 
Уединеният хотелски комплекс е много подходящ за 
разходки край живописния бряг и за практикуване на водни 

спортове. Разположен е на 60 минути от Летище Варна и 
Бургас и на 10 минути от Бяла и Обзор.   
 

 
 

 

 

 

 
Стаи: 
Sol Luna Bay Resort предлага 470 просторни и обзаведени с 
вкус стаи, където можете да се насладите на пълен комфорт 
и спокойствие. На разположение са 2 основни типа помещения за настаняване: двойна стандартна 
стая и фамилен апартамент. 

 
Двойните стаи (43 кв.м – вкл. балкон/тераса) разполагат с две единични легла (разположени 

самостоятелно или едно до друго във формата на спалня) и разтегателен диван (180/140 cм 
разтегнат). Максималния капацитет на двойните стаи е двама възрастни и едно дете или трима 
възрастни. 
 
Особено подходящи за семейства са фамилните апартаменти (64 кв.м – вкл. балкон/тераса), 

предлагащи възможност за настаняване до 5 човека (4 стандартни легла, 1 разтегателен диван). Те 
разполагат с две спални помещения, отделени с врата. Всяка от стаите е снабдена със самостоятелен 
изход към общия балкон и френски тип прозорци, позволяващи достъпа на много естествена светлина. 
 
 
 

 
 
 

 
       
 

 

 
 

        Двойна стая         Фамилен апартамент  
 
Sol Luna Bay Resort се грижи за приятния престой на хора с двигателни нарушения. Хотелът предлага 
специализрани стаи за настаняване на инвалиди (4 двойни стаи и 2 фамилни апартамента), снабдени с 
душ, седалка за душ, перила за сядане и изправяне, бутони за спешни случаи. Всяка от двойните стаи 

за инвалиди е свързана със стандартна двойна стая за настаняване на придружители. 
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Стаите разполагат с:  
• Самостoятелен балкон с маса и столове, предлагащ панорамна гледка   

• Централен климатик с индивидуално регулиране на температурата   

• Телевизор със сателитни програми  
• Мини бар (срещу заплащане) 
• Телефон 
• Сейф (срещу заплащане) 
Sol Luna Bay Resort разполага с елегантни просторни бани 
предлагащи:  
• Сешоар 

• Вана с душ или само душ 
• Козметично огледало 
• Бутон за спешни случаи 
• Тоалетни принадлежности (течен сапун, шампоан за коса и тяло) 
Услуги, предоставяни безплатно: 
• Вътрешен и външен басейн  

• Чадъри и шезлонги край басейните и на плажа (до изчерпване на 
количествата) 

• Wi-Fi Интернет достъп в лобито на хотела и в стаите 
• Фитнес център 
• Разнообразни спортни занимания – аеробика, тенис на маса, плажен волейбол, 

плажен тенис, дартс, стрелба с въздушна пушка. 
• Дневна и вечерна анимациионна програма  

• Безплатно ползване на Аквапарк от 01 Юни до 15 Септември, съгласно предоставен от 
хотела часови график и в зависимост от метеорологичните 
условия. 

Услуги, предоставяни срещу допълнително заплащане: 
• SPA център – инфрачервена сауна, парна баня, масажи, козметични 

процедури  
• Фризьор, маникюр, педикюр 

• Интернет клуб 
• Билярд 
• Водни спортове на плажа  

• Пране и химическо чистене 
• Охраняем паркинг 
• Шатъл от/до Обзор и Бяла  

Други услуги: 
• Минимаркет 
• Магазини за сувенири и плажни аксесоари 
• Обменно бюро и банкомат 
За децата: 
• отделен детски басейн и детска площадка 
• детски клуб (4-12г) със специална програма, детска дискотека 

• тийн клуб (13-17г.), юли и август 
• детски столчета в ресторанта и бебешки кошчета в стаите  
 

 
Релакс: 
В Sol Luna Bay Resort можете да се насладите на пълно спокойствие, далеч от шума и 
суматохата на големите и пренаселени курорти. Насладете се на слънцето край 

басейна, възстановете енергията си с професионалните терапии на модерният СПА 
център. Освежете се в сауната или просто се разходете по красивите плажове. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Ресторанти и барове: 
Sol Luna Bay Resort разполага с oсновeн ресторант, а за вечерните хранения на разположение са 
тематични ресторанти на шведска маса с български и италиански тип кухня. На баровете се предлагат 
безплатно местни напитки и леки закуски до 23:00ч, вносни напитки са на разположение срещу 

допълнително заплащане. 
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   Osteria La Spiaggia    
 
 

 

 

  
Основен ресторант    Taperia Malecón   Bar Sofia 
 
 Основен ресторант, на бюфет, предлагащ разнообразни специалитети, интернационална кухня, с 

богато шоу-кукинг предлагане. 
 Български ресторант „Морско око” *  – Открийте България с традиционни български месни и 

рибни специалитети за вечеря! Отворен за всички гости на хотела от началото на юни до края на 
септември. 

 Osteria La Spiaggia* – Снакс за обяд и традиционна италиански тип кухня за вечеря; отворен за 
всички гости на хотела от края на май до края на септември 

 Paninoteca Luna – Насладете се на разнообразие от вкусни италиански сандвичи за обяд с една 
от най-впечатляващите гледки към морето по българското Черноморие. Отворен за всички гости на 
хотела от началото на юни до края на септември. 

 Taperia Malecón – Незабравимо испанско преживяване с тапас, традиционна сангрия, кубински 
коктейли и cerveza/наливна бира вечер. Отворен за всички гости на хотела от края на май до 
средата на септември 

 Paellador Levante /от другата страна на реката/ - снакс във френски стил с прясно изпечени 
кроасани, Paella de Marisco /паеля с морски дарове/. Отворен за всички гости на хотела от 
началото на юни до началото на септември. 

 Бар „София”- с модерен дизайн и прекрасна гледка към залива, барът е чудесно допълнение към 

възможностите за прекарване на приятни моменти след вечеря; през юли и август предлага 2 пъти 
седмично музикална програма.  

 Лоби бар и Бар басейн 

* Броят на посещенията не е ограничен според 
продължителността на престоя, но се изисква 
предварителна резервация. 

 
Конферентни зали: 
Комплексът разполaга с четири конферентни зали-  една с 
капацитет 350 участника, две с капацитет 50 участника и 
една – 80 участника. Снабдени са  
с техническо оборудване и могат да бъдат подходящо 
място за Вашата среща или друг вид бизнес събитие.       

         Зала София, 350 участника 
 Други: 
Обзор – едно от най-старите черноморски селища. Днес, в парка на града, са изложени колони и 
статуи от римския храм на Юпитер.  
Нос Емине се намира само на 14 км на юг от Обзор, забележителен със своя фар и останките от 
древната българска крепост Емона. 
Бяла - градът е известен с Белите скали, природен феномен, частично видими от комплекса. Носът 

Свети Атанас се намира между Sol Luna Bay Resort и Бяла. Първоначално там е разположено древно 
тракийско селище (6 век пр.н.е - 2 в. н.е.) и процъфтява в късната античност като крепост (4 - 
началото на 7 в. н.е.) с църкви, къщи и работилници. По време на изграждането на аквапаркa на Sol 
Luna Bay е открита добре запазена керамична пещ (6 в.). Изложена е в комплекса, заедно с местни 
артефакти, открити по време на археологични разкопки в района на Бяла, включващи различни 
амфори,лампи,керамика.  

Бяла е известен винарски регион, особено с виното "Димят". Уникална древна винарна (6 в.н.е.) може 
да се види в античната крепост на Нос Свети Атанас. 
Варна- най-големият град по българското Черноморие, се намира само на 50 км от хотела. Можете да 
видите археологически разкопки от времето на тракийските заселници, следи от древните гърци и 
римляни, както и най-старото обработено злато в света, изложено в Археологически музей- Варна. 
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Несебър е град с историческо значение, разположен на малък полуостров и заобиколен от водите на 
Черно море. Той е част от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Античният дух на градчето 
се отличава с комбинация от крепостни останки, многобройни църкви и спокойна атмосфера. 


