Хотел, Балнео & СПА Азалия 4*, к.к. Св. Св. Константин и Елена
ALL INCLUSIVE ULTRA PLUS 2022
НАСТАНЯВАНЕ:
 235 стаи с изглед към море, басейн, с вана или с душ
 Настаняване след 15.00 ч.
 Освобождаване на стаите до 11.00 ч.
 Напитка за „Добре дошли“ – във фоайето на хотела
 Мини бар в хотелската стая с 1 бр. безплатна минерална вода
 Wi Fi – безплатно ползване във фоайето и стаите на хотела
 Собствен плаж с безплатни 1 чадър и 2 шезлонга на стая
 В хотела не се допускат домашни любимци
ИЗХРАНВАНЕ:
Ресторант „Азалия“
 Закуска:
07:30 - 10:30 ч
 Обяд:
12:30 - 14:30 ч
 Вечеря:
18:00 - 21:30 ч
Изхранване на бюфет на закуска, обяд и вечеря;
Tематични кухни 5 дни в седмицата: българска, мексиканска, азиатска, ориенталска и морска;
Топли и студени безалкохолни напитки от машина, бира и вино на чаша местно производство;
БАРОВЕ:
Лоби бар
Работно време: 0:00 – 24:00 ч
 Топли и студени безалкохолни напитки от машина (нон стоп);
 Алкохолни напитки местно производство, бира и вино на чаша (от 10:30 до 23:00);
 Селектирани вносни алкохолни напитки (от 10:30 до 23:00 ч);
 От 23:00 до 10:30 ч - всички алкохолни напитки се заплащат;
 Питие за “Добре дошли”
Пул бар
Работно време: 8:00 – 20:00 ч
 Топли и студени безалкохолни напитки от машина;
 Наливна бира и наливно вино - бяло и червено (от 10:30 до 20:00 ч);
Бийч бар
Работно време: 8:00 – 20:00 ч
 Топли и студени безалкохолни напитки от машина;
 Наливна бира и наливно вино - бяло и червено (от 10:30 до 20:00 ч);
Снакс:
 Бийч бар:10:30 – 18:00 ч
 Пул бар: 10:30 – 18:00 ч

ПЛАЖ:
Пясъчен плаж
 (функциониране от 01.05.– неохраняем, от 01.06. до 30.09. – охраняем)
 Чадъри, шезлонги, кърпи за плаж;
 Апликации с лечебна кал: (от 01.06 до 15.09.) от 11:00 – 12:00 ч
 Не е позволено резервирането на шезлонги на плажа и на външните басейни !
ВЪНШНИ БАСЕЙНИ:
 Охраняеми външни басейни (от 8:00 – 20:00 ч);
 Троен външен басейн с минерална вода за спорт, плуване и анимационни занимания;
 1 детски басейн – 60 см и 1 бебешки басейн – 30 см ;
 Плаж с шезлонги и чадъри;
 Шезлонги, чадъри, хавлии за басейни и плаж;
 Водна пързалка с работно време: 10:00 - 12:00 ч, 15:00 - 17:00 ч
 Не е позволено резервирането на шезлонги на плажа и на външните басейни!
МЕДИКЪЛ СПА-ЦЕНТЪР:
 вътрешен басейн с топла минерална вода и джакузи;
 душове;
 2 сауни (с работно време: 10:00 - 12:00 ч, 17:00 - 19:30 ч);
 1 парна баня (с работно време: 10:00 - 12:00 ч, 17:00 - 19:30 ч);
 контрастен басейн;
 фитнес студио;
 релакс зала;
АНИМАЦИЯ:
Водни спортове:
Водна гимнастика (външен басейн - вътрешен басейн при лошо време)
Водна топка (външен басейн)
Водни игри (външен басейн)
Cпортове
Плажни игри
Бочия Шафълборд
Teнис на маса
Гимнастика и стречинг
Бадминтон Дартс
Макси-градински шах
Вечерни програми: Коктейлни
Информационни турове и филми
игри с награди
Бинго игри
Анимация за деца: детски клуб
Услуги срещу заплащане:
Ползване на Медикъл СПА
център Азалия за съвременни
релакс и възстановителни
процедури;
Сейф на рецепция;
Телефонни обаждания;
Бизнес услуги;

Пране и химическо чистене;
Рум сървиз;
А-ла карт ресторант;

