
 

 
 

 

 

АКВАХАУС ХОТЕЛ & СПА 5*, к.к. Св. св. Константин и Елена 

ALL INCLUSIVE ULTRA PLUS 2023 
 

Включени в цената услуги: 
 

ALL INCLUSIVE ULTRA PLUS 

The Terrace Restaurant и The Green Restaurant 

Закуска: 7:30 – 10:30 ч. 

Обяд: 12:30 – 14:30 ч. 

Вечеря: 18:00 – 21:00 ч. 

 

По време на храненията са включени: 

Топли и студени безалкохолни напитки от машина, наливни бира и вино местно производство 

 

The Green Restaurant - само за възрастни. 

Dress code: casual & smart casual. 

Не се разрешава изнасянето на храни и напитки от ресторантите. 

 

ЛОБИ БАР 

Лоби барът на Aquahouse Hotel & SPA. 

Работно време: 00:00 – 24:00 ч. 

 Топли напитки (кафе, чай), студени безалкохолни напитки от машина: 00:00 – 24:00 ч. 

 Алкохолни напитки, наливни бира и вино местно производство:10:30 – 23:00 ч. 

 Селектирани вносни алкохолни напитки: 10:30 – 23:00 ч. 

От 23:00 до 10:30 ч. всички алкохолни напитки се заплащат. 

 

ALIBABKI БАР БАСЕЙН 

Работно време All Inclusive: 08:30 – 22:30 ч. 

 Топли и студени безалкохолни напитки от машина:     08:30 – 22:30 ч. 

 Коктейли, наливни бира и вино местно производство: 10:30 – 22:30 ч. 

 

 

БАР НА ПЛАЖА 

Работно време: 

Обслужване срещу заплащане: 10:00 – 17:00 ч. 

Обслужване All Inclusive Ultra Plus - топли и студени безалкохолни напитки от машина, наливна 

бира: 10:00 – 17:00 ч. 

 

THE GRILL РЕСТОРАНТ 

Специализиран open space ресторант за любителите на месните специалитети с 50 места в 

градината на хотела и видео стена за прожекции на спортни състезания. 

 

 

 



 

Работно време: 

Обслужване All Inclusive Ultra Plus: 12:00 -  21:00 ч.

 

KAMPAI РЕСТОРАНТ 

A-la-carte ресторант със 100 места, фокусиран върху традиционната азиатска кухня и 

здравословен начин на живот. 

Обслужване A-la-carte (срещу заплащане): 16:00 – 23:00 ч. 

 

Хотелът си запазва правото да променя работното време на обектите според заетостта. 

 

СПЕЦИАЛЕН SPA & WELLNESS ПАКЕТ 

 11 закрити и открити басейни с минерална вода - безплатни шезлонги и чадъри, 

полушезлонги и пуфове 

 Безплатен достъп до Водна зона на AQUAHOUSE Thermal & Beach 

 Сауни, парна баня, солна пещера 

 Вътрешен и външен фитнес 

 

СЪБИТИЯ 

 Анимация за деца от 4 до 12 години, шест дни в седмицата 

 Забавни, спортни и тематични игри, детски работилници 

 Детска дискотека 

 Йога, стречинг, водна гимнастика 

 Богат събитиен календар, музикални изпълнения на живо с международни гост DJ-и, 

разнообразни спортни активности, интересни забавления, арт класове и творчески 

работилници 

 

 

УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ 

 СПА процедури, масажи, медицински грижи в HEALTH SPRING SPA центъра 

 Мини бар 

 Рум сървиз 

 Телефонни разговори 

 

25.08.2022 


