ПРОГРАМА ULTRA ALL INCLUSIVE ЛЯТО 2021 Хотел „Роял Палас Хелена Парк”
Основен ресторант: Зала с климатик за непушачи. Зоната за пушачи е на терасата на ресторанта.
Сервиране на напитки по време на храненията в основния ресторант.
Бюфет:
*закуска 7:30– 10:00
*обяд 12:30– 14:30
*вечеря –организирана на две смени 18:00– 19:30 20:00– 21:30 Международна кухня, включително
широка гама от пресни салати и ястия. Богат асортимент на плодове и десерти. Безалкохолни,
алкохолни напитки и вино (местно производство). Един път седмично тематичнен бюфет в основния
ресторант.
Един път седмично- ГАЛА вечеря. Моля, свържете се с управитиля на ресторанта в деня на
пристигането, за да Ви покаже масата, на която ще вечеряте по време на Вашия престой.
* Късна закуска /Снек-бар/: 10:00 – 11:30
* Обяд /Снек бар/ : 12:00 – 14:00
* Следобедна закуска: /Снек Бар/: 14:00 – 16:30
* Сладолед /Снек бар/: 12:00 – 16:30
* Следобедни сладкиши: / Бар салон / 14:30 – 17:30 Лоби бар: топли напитки, безалкохолни, бира и
вино 10:00 - 22:00 Бар салон: 10.00 - 24.00 (безалкохолни, местни и вносни алкохолни напитки, бира,
бяло и червено вино, безалкохолни и алкохолни коктейли, топли напитки - чай, кафе, мляко,
капучино, какао), включени в Ultra All Inclusive Пакет. Бар басейн: 10:00 - 18:00 Тематичен ресторант
„Синята Лагуна” – тематична вечеря три пъти седмично (Моля, информирайте управителя на
ресторанта, за да Ви направи резервация.)
Други услуги, включени в цената:
Вода, безалкохолни и бира в стаята при настаняване
Еднократно безплатно ползване на парна баня или ароматна сауна или финландска сауна и релакс
зона (СПА център - хотел „Роял Палас Хелена Сендс”)
Вътрешен басейн, фитнес (в хотел „Роял Палас Хелена Сендс”)
Тенис на маса, дартс, шах, карти ( „Роял Палас Хелена Парк”)
Wi-Fi в лоби бара на хотела Wi-Fi или кабелен интернет в стаите
Сейф в стаята
Безплатните шезлонги и чадъри на плажа са налични до изчерпване
Безплатните шезлонги и чадъри на басейна са налични до изчерпване
Други услуги с допълнително заплащане: Мини бар;Билярд („Роял Палас Хелена Сендс”); Тенис
на корт ; Подземен паркинг ; СПА процедури ( СПА център - хотел „Роял Палас Хелена Сендс”)
Важна информация: При пристигане, Ultra All Inclusive пакетът започва в 14.00 часа и завършва с
обяд в деня на заминаване. Моля, при влизане в ресторанта, имайте готовност да покажете
хотелския си паспорт, който сте получили на рецепцията на хотела по време на регистрация. Носете
го през цялото време и бъдете готови да го покажете при поискване! В деня на отпътуване, спрете
на рецепция, за да Ви бъде свалена гривната и предайте всички хотелски карти. Моля, не носете
храни и напитки в хотелските стаи. От съображения за сигурност, моля да не използватe стъклени
чаши или бутилки в района на басейна. Безплатните шезлонги и чадъри на плажа са налични до
изчерпване. Не е разрешено внасянето и изнасянето на храни и напитки на и извън територията на
хотелски комплекс „Хелена Ризорт”.
Хотелът запазва правото си да променя Ultra All inclusive програмата по време на ниския
туристически сезон без предизвестие.

