Добре дошли в Гранд Хотел Поморие

Разположение
Гранд Хотел Поморие е целогодишен петзвезден хотелски комплекс, разположен на тясната ивица земя
между бреговете на Черно море и Поморийското солено езеро. Хотелът разполага със 178 стаи и апартаменти,
изцяло обновен през 2020 година медикъл спа център, многофункционални конферентни зали, отличен
ресторант и най-вече мотивиран и квалифициран персонал, който е готов да предложи първокласен
туристически продукт в областта на балнеолечебния, конферентния и бизнес туризъм.

‣ гр. Бургас - 20 км

‣ гр. София 398 км.

‣ Международно летище Бургас - 10 км

‣ Популярен балнео и спа курорт

‣ Международно летище Варна 122 км.

‣ На бреговете на Черно море и Поморийското езеро

Настаняване

Стил и комфорт ....

Гранд Хотел Поморие разполага със 178 хотелски помещения, разположени на 6 хотелски етажа. Всяко от
помещенията предлага изключителни удобства и прекрасна морска панорама. На разположение на
нашите гости са климатик, интернет, кабелна телевизия, минибар, комплект за кафе и чай,
принадлежности за баня, сейф и всичко необходимо за приятен и релаксиращ престой.

‣ 70 стаи със спалня

‣ 10 апартамента Фамилия

‣ 80 стаи с две отделни легла

‣ 5 апартамента Джуниър сюит

‣ 4 стаи за хора в неравностойно положение

‣ 4 апартамента де лукс

Медикъл спа

Подарете си здраве !

Гранд Хотел Поморие винаги е бил свързван с първокласни медицински и спа услуги. Прекият
достъп до лечебна кал от Поморийското езеро, процедурите с луга и басейнът със солена
минерална вода са отдавна познати на нашите гости и са се превърнали в наша запазена марка.
През 2020 година ние направихме цялостно обновяване на нашия Медикъл спа център. Вложихме
много енергия, финансови средства и любов за да го превърнем в място, което впечатлява с
дизайн и дарява здраве, хармония и релакс.

СПА център
Солен минерален басейн
Джакузи със солена минерална вода
Финландска сауна

Детски басейн
Джакузи
2 външни
басейна
1 външен отопляем басейн

Инфраред сауна
Билкова сауна

Медицински център

Солна стая

Калолечение

Парна баня

Луголечение

Турска баня

Физиотерапия

Египетска баня

Кинезитерапия

Дъждовна пещера

Лазер терапия

Приключенски душ

Пува терапия

Дъждовна разходка

Магнитотерапия

Кнайп пътека

Транскомтерапия

Горска пътечка

Солен минерален басейн

Уникален за страната ни е закритият солен плувен басейн с вода от извор Поморие. Тази вода
извира от 70 м под земята, което обуславя нейната чистота. Тя е в пъти по солена от морската и
има силно изразен противовъзпалителен и болкоуспокояващ ефект, благодарения на богатия си
минерален състав и високо съдаржание на натр. Подобрява обмяната на веществата в целия
организъм. Подходяща е за лечение на болки в коленете, тазобедрените стави, кръста, гръбначния
стълб. Поради факта, че за почистването на соления минерален басейн не се използват никакви
химикали, е необходима ежемесечна профилактика на съоръженията свързани с неговата работа.

Калолечение и луголечение
Прилаганите в ГРАНД ХОТЕЛ ПОМОРИЕ кални процедури са със силно изразен
противовъзпалителен болкоуспокояващ ефект и подобряват обмяната на веществата в целия
организъм. Подходящи са за лечение на болки в коленете, тазобедрените стави, кръста,
гръбначния стълб.
Секторът по калолечение разполага с 18 индивидуални кабини за кални процедури. Калта се
доставя до сектора директно от Поморийското солено езеро чрез специално проектирана за целта
система за калопренос. Това гарантира максимален лечебен ефект, защото калта от Поморийското
солено езеро губи до 50% от своите лечебни свойства след контакт с кислород в рамките на 24 часа.
Компресите с луга имат отличителен противовъзпалителен, болкоуспокояващ ефект, особено в
областта на гърба, коленете, раменните стави и ръцете. За да прилага успешно тези лечения
ГРАНД ХОТЕЛ ПОМОРИЕ е оборудван с последните новости в света на технологиите.

Събития и конференции

Партньорство и доверие ....

Гранд Хотел Поморие има дългогодишен опит и традиции в организацията на корпоративни
срещи, събития и конференции. В резултат на това, ние сме изградили отлични партньорски
отношения с редица корпоративни партньори и компании специализирани в организацията на
събития и конферентен туризъм. Доверието се печели с усърдна работа, добра организация,
взаимни компромиси и много професионализъм.

Гранд Хотел Поморие

Ивент център Поморие /Атриум/

Конферентна зала

Бална зала

Зала Капитол

Зала Ла Виста

Заседателна зала

Зала Ориент

Зала Библиотека

VIP зала

Зала Билярд
Независимо коя от нашите зали ще изберете, ние Ви предлагаме специално изработени менюта за
корпоративни клиенти и събития, разнообразие от кафе паузи, конферентно оборудване и услуги.
На разположение по време на Вашето събитие е нашия Мениджър Събития както разбира се и
целият ни екип.

Всички наши корпоративни партньори ползват преференциални цени за
настаняване за всички техни служители и гости за резервации,
направени с корпоративния код на партньора. За всяко фирмено
събитие, ние сме готови да изготвим индивидуална оферта с
конкурентни цени, съобразена изцяло с изискванията и желанията на
организатора.

Ресторанти и барове

Вкусът на здравето ...

Нашият Главен готвач и целият екип на отдел "Храни и напитки" ще вложат много усилия и
професионален опит за да направят Вашето събитие запомнящо се, а неговата организация гладка и
безпроблемна. Като хотел, насочен към здравето на нашите гости, ние можем да предложим голямо
разнообразие от класически, средиземноморски и здравословни храни и напитки, по рецепти
вдъхновени от новите тенденции в храненето и пречупени през опита и познанията на нашия Шеф
готвач. След обновяването му през 2020 година, в класическия ресторант е застъпена "Шоу кукинг"
концепцията, при която храната се приготвя пред очите на всеки гост. В останалите зали предлагаме
атрактивно а ла карт или сет меню.

Ние ще заслужим Вашето доверие, а Вие ще сте
доволни, че сте се доверили на нас!

Гранд Хотел Поморие, гр. Поморие 8200, ул. "Проф. Стоянов" №5, тел.:+359 596 2 88 79, Мобилен
+359 884 86 01 46, Email Events@grandhotelpomorie.com, Web: www.GrandHotelPomorie.com, Facebook:
www.facebook.com/grandhotelpomorie, Instagram: www.instagram.com/grandhotelpomorie

