Дори и най-изисканият пътешественик ще оцени уникалната концепция за лукс и спокойствие
на Безкрайния начин на живот. Ikos Resorts преосмисля формат „All Inclusive” и предлага на
своите гости изцяло ново, уникално ниво на качество и елегантно обслужване - концепцията за
почивка на IKOS INFINITE LIFESTYLE (All Inclusive Luxury Vacation)
КОНЦЕПЦИЯ ЗА „МИШЛЕН ЖИВОТ“
Кулинарни изкушения Уникални гастрономически удоволствия: Насладете се на отлични ястия
в четири ала карт ресторанти, повечето от които са менюта, създадени от готвачи, маркирани
от звезди на Мишлен.
•

Закуска, обяд, вечеря в ресторант Flavors (средиземноморска кухня, бюфет)
Работно време *: Закуска: 07:30 - 11:00 | Обяд: 12.30-14.30 | Вечеря: 18.30-21.30

4 a la carte ресторанти:
•
•
•

Вечеря в ресторант Fresco (италианска кухня, ала карт) - Вечеря **: 18: 30-22: 00
Вечеря в ресторант Аная (азиатски / ориенталски, ала карт) - Вечеря **: 18: 30-22: 00
Закуска, обяд, вечеря в ресторант Ouzo (гръцка кухня, ала карт)

Работно време *: Закуска: 07:30 - 11:00 | Обяд а ла карт 12:30 - 17:00 | Обяд (шведска
маса): 13: 00-15: 00 | Вечеря **: 18: 30-22: 00
•

Закуска, обяд, вечеря в ресторант в Прованс (френска кухня, ала карт)

Работно време *: Закуска: 07:30 - 11:00 | Обяд а ла карт: 12:30 - 17:00 | Обяд (шведска
маса): 13: 00-15: 00 | Вечеря **: 18: 30-22: 00
* Работното време на ресторанта подлежи на промяна.
** Изисква се предварителна резервация.
добавки
CAVA - Ikos Sommelier и Wine House: уникална винена листа, която включва повече от 300
различни марки вина, избрани от сомелиерите, се предлага във всички ресторанти.
24 часа рум сервиз.
Сервиране на плажа и край басейна - напитки, коктейли, закуски - се сервират на шезлонгите.
Минибар в стаята - напълно снабден, допълва се ежедневно с напитки с подпис.
Dine Out услуга: предоставя възможност да се насладите на вечеря в един от внимателно
подбраните ресторанти, без допълнително заплащане (не е необходима резервация).
! Не забравяйте да резервирате а ла карт вечеря във всички а ла карт ресторанти.
! Няма ограничения за ала карт ресторанти.
! Всички ресторанти предлагат детско меню.
! Прясно приготвена детска храна (при поискване).
! Меню за обедни закуски.
BARS (коктейли, маркови международни и местни алкохолни напитки)

•
•
•
•
•
•

LOBBY Bar 09.00 - 02.00
BEACH Бар 10.00 - 18.00
POOL Bar 10.00 - 18:00
DELUXE POOL Bar 10.00 - 18:00
ALL DAY Bar 10.00 - 24.00
TEATRO Bar 20.30 - 24.00

! Хотелът си запазва правото да направи някои промени в програмата без предварително
предупреждение

