
Списък на услугите, предоставяни на гостите по система "Ultra All Inclusive"2019 

         

        

• Закуска, обяд и вечеря на шведска маса - международна и средиземноморска кухня. 

• Тематични вечери (например италиански или гръцки нощи) 

• Закуски от 10:00 до 20:00 часа. 

• Безплатен сладолед през целия ден (10:00 - 23:00 часа). 

• Менюта за вегетарианци и диабетици (при поискване). 

• Безплатен чай и сладкиши в лоби бара (17:00 - 18:00 часа). 

НАПИТКИ 

В БАР (Splash Bar, лоби бар, бар на плажа), неограничено потребление: 

• Разнообразие от кафе напитки, чай, газирани напитки, шоколадова напитка, сок, вода. 

• Разнообразие от алкохолни напитки (уиски, водка, джин, текила, ром). 

• Разнообразие от местни алкохолни напитки: узо, алкохол, ракия, вино и бира (лоби бар). 

• Разнообразие от кафе-напитки, чай, газирани напитки, шоколадови напитки, сокове, вода и 

бира (Beach Bar). 

• Разнообразие от кафе напитки, чай, газирани напитки, шоколадова напитка, сок, вода (Splash 

Bar). 

В РЕСТОРАНТ 

• Черно вино, бира, вода, газирани напитки, сокове, кафе, чай. 

В СТАИТЕ 

• Стандартен тип стая: хладилникът се зарежда ежедневно с бутилирана вода, сокове и 

газирани напитки. 

• Вили / апартаменти тип стая: Хладилникът се допълва ежедневно с бутилирана вода, сокове и 

газирани напитки, бира и вино. 

• Вид президентски апартамент: хладилникът се зарежда ежедневно с бутилирана вода, сокове 

и газирани напитки и шампанско 200 мл. 

• Оборудване за приготвяне на чай и кафе: стандарт, вили, апартаменти и президентски 

апартамент. 

СЪБИТИЯ ЗА СПОРТ И ЗАБАВЛЕНИЯ 

• Пълна развлекателна програма (на английски и руски език). 

• Фитнес, тенис (*) (през целия ден), тенис на маса, баскетбол, аква аеробика, дартс, 

гимнастика, футболно игрище 5-5 (**). 

• Басейн (вътрешен, отопляем) и джакузи (от 8 до 18). 

• Бани: Лакониум - гръцка баня, сауна, турска баня, отопляеми столове за почивка и отдих 

(според предварителна резервация). 

• Различни театрални постановки от анимационния екип. 

• Легла и чадъри край басейна и на плажа. 

• Плажни кърпи (депозит от € 10 / кърпа). 

• Детска анимация (8-часова програма), детски клуб, паркинг (откриване на деца в Splash Park 

само под надзора на родители). 

* се заплащат допълнително, ако не са включени в анимационната програма 

** се заплаща допълнително, ако не са включени в анимационната програма 

ДРУГИ УСЛУГИ: 



• Безжичен интернет 

• Безплатен сейф в стаите 

 

ПРЕДИМСТВА НА ВИП ГОСТИ 

• Поздравяване на VIP гости (вино или пенливи, безалкохолни напитки, след уведомяване). 

• Клиенти, които са на пътуване на меден месец и гости, чийто рожден ден съвпада с престоя 

им в хотела, получават бутилка пенливо вино и кошница с плодове в стаята (при уведомяване). 

• Освен това клиентите, които имат сребърна или златна годишнина от сватбата, получават 

пенливи и плодове в стаята по време на престоя си в хотела (необходима е навременна 

информация, за да се гарантира най-доброто от горепосочените услуги). 

Моля, обърнете внимание: 

• Всички алкохолни и безалкохолни напитки са предназначени единствено за лична консумация. 

• Няма възстановяване за неизползвана храна или услуги. 

• Ползите от пакета не се прехвърлят на друг клиент. 

• Клиентът е отговорен за използването на помещенията, устройствата и оборудването. Всяка 

вреда, причинена от клиента, се заплаща от него. 

• Хотелът не носи отговорност за услуги, които не могат да бъдат предложени поради 

климатични условия или други форсмажорни обстоятелства. 

• Можете да консумирате неограничен брой ястия и напитки в ресторант или бар, но нямате 

право да прехвърляте продуктите, предлагани от местата, където те се сервират. 

Как работи: 

• Всички клиенти носят отличителна гривна при пристигане (жълта за възрастни и червена за 

хора на възраст под 18 години, когато алкохолът не е позволен от закона) 

• Системата се използва в основния ресторант, бар, лоби бар, бар на плажа и е валиден до 

23:00 часа. След този период се заплаща такса в съответствие с ценовите листи на отделите. 

• Ползите от пакет Ultra All Inclusive се предлагат от момента на пристигането до момента на 

заминаването. 

• Всичко, което не е посочено по-горе, не се отнася за услуги, които съответстват на вашия 

пакет. 

Надяваме се, че ще се насладите максимално на престоя си в нашия хотел! 

Ние оставаме на вашите услуги, за да предоставим всякаква помощ. 

Работно време 

Лоби бар: 10:00 - 23:00 (UAI), 23:00 - 01:00 часа (а ла карт) 

Бар Splash: от 10:00 до 20:00 часа 

Бар на плажа: 08:00 - 20:00 часа 

Ресторант: 07:00 - 10:00 часа (закуска), 12:30 - 15:00 часа (обяд), 19:00 - 22:00 часа (вечеря) 

Бар Saloufes: 10:00 - 21:00 часа (а ла карт) 

Механа Saloufes: 11:00 - 19:00 часа (а ла карт) 

Работното време на ресторанта и бара може да варира в зависимост от сезона и климатичните 

условия. 

! Хотелът си запазва правото да направи някои промени в програмата без предизвестие. 

 


