Описание на пакет All Inclusive сезон 2022
(услуги, включени в пакетната цена)

Закуска, обяд и вечеря на бюфет/сет меню в основния ресторант на комплекса:




закуска (8:00-10:00ч)
обяд (12:00-14:00ч)
вечеря (18:30-21:00ч)

Български алкохолни и безалкохолни напитки, наливна бира и вино, чай, кафе в
основния ресторант, на лоби бара и баровете на басейните съобразно работните им
времена:



Лоби бар (8:00-23:00ч)
2 Барa басейн (сезонно)

Food bar- пица, салати, сандвичи, соленки, сладки – 11.00-17.00ч (15.06-10.09.22)
Аквапарк – работи в периода 15.06.22 – 10.09.22 с почивен ден Понеделник!
Атракционен въжен парк;
Ползване на басейни с шезлонг и чадър около басейна;
Закрит отопляем басейн;
Детски басейни, водни атракции и пързалки;
Детски клуб с площадки за игра;
Мултифункционални спортни игрища (осветени) за футбол, волейбол и тенис корт;
Сауна, парна баня и зона за релакс (по предварителна заявка);
Тенис на маса, билярд, дартс;
Дневна спортна анимационна програма за деца и възрастни (сезонна);
Вечерна анимация, шоу и развлечения за възрастни и деца (сезонна);
Интернет;
Паркинг;
Транспорт до плажа (по график);

За ползването на услугите по програмата All Inclusive се изисква носенето на специална
гривна. Програмата All Inclusive започва с вечеря в деня на настаняването и завършва с
обяд в деня на освобождаване на комплекса.
Настаняване в комплекса - след 14:00ч, освобождаване - до 12:00ч.
За ползване на услугите по All Inclusive пакета преди времето за настаняване и след
часовете за освобождаване се заплаща допълнителна такса.
Услуги срещу заплащане:











Български и селектирани вносни безалкохолни и алкохолни напитки на Лоби бар;
Дрийм Спа – масажи, козметични процедури, спа терапии;
Zip Line- с предварително записване на телефон +359 897 208 097
Мини маркет и магазин за сувенири;
Тенис ракети и топки за тенис;
Ползване на сейф в зоната на рецепция;
Пране и гладене;
Телефонни услуги;
Трансфери (с предварителна резервация);
Късно освобождаване или ранно настаняване в комплекса (при възможност).

* За да предложим на нашите клиенти най-доброто изживяване, запазваме правото си да
адаптираме работното време на ресторантите спрямо всеки сезон и заетостта на хотела.

