
Списък с услуги, предоставени на гостите на хотела на база "Ultra All 

Inclusive" 2019/2020 

  

• Закуска, обяд и вечеря на шведска маса (интернационална и средиземноморска кухня). 

• Тематични вечери (например италианска или гръцка вечер). 

• Закуски от 10: 00-18: 00 

• Десерт за деня от 12: 00-18: 00 и сладолед през целия ден. 

• Менюта за вегетарианци и диабетици (при поискване). 

• Бюфет със студени закуски късно през нощта в основния бар. 

• Неограничени напитки. 

- (бар на басейна, основен бар, бар на плажа) 

- Селекция от кафе и чай, безалкохолни напитки, мляко, шоколад, сокове, вода. 

- Селекция от вносни напитки: уиски, джин, текила, ром. 

- Селекция от местни алкохолни напитки: узо, алкохол, ракия, наливно вино и бира. 

- В ресторанта: наливно вино, бира, вода, безалкохолни напитки, сокове, кафе, чай. 

- В стаята: бутилка вино при пристигане, минибар - сокове, бира, бутилирана вода 

(попълва се ежедневно). 

- Машина за кафе/чай чай в стаята. 

• Спорт и развлечения 

- Развлекателна програма GREKOLETO (на английски и руски език) с фитнес зала, 

тенис корт и оборудване за игра на тенис (през деня), тенис на маса, водна гимнастика, 

дартс, аеробика, 

- Вечери на жива музика 2 пъти седмично (гръцка вечер и т.н.) 

- Различни театрални постановки на анимационния екип 

- Шезлонги и чадъри до басейна и на плажа. 

- Плажни кърпи (гаранция). 

- Занимания с деца (мин. 8 часа) и детска площадка. 

• Други услуги 

- Безплатен Wi-Fi достъп до интернет (лаптоп се предоставя допълнително - 

допълнително заплащане). 

- Безплатен сейф в стаи. 

• ВИП услуги 

Заповядайте ВИП гости с коктейл за добре дошли с шампанско и студени напитки. 

За младоженци, които са на меден месец, чести гости и гости празнуват рождения си 

ден по време на престоя си в хотела - бутилка шампанско и плодове в стаята. 

За гостите, празнуващи сребърна или златна сватба, по време на престоя им се 

осигурява бутилка шампанско и плодове в стаята. 

 ! За посочените услуги е необходимо да информирате ръководството на хотела и да 

направите поръчка. 

• Важни бележки 

- Всички напитки, алкохолни и безалкохолни, са предназначени само за лична 



консумация. 

- Парите за пропусната храна и неизползваните услуги не се възстановяват. 

- Сервизният пакет не се прехвърля на друг клиент. 

- Използването на оборудване и електрически уреди се извършва на отговорност на 

клиента, всички загуби се причисляват към клиента, който ги е причинил. 

- Хотелът не носи отговорност за услуги, които не могат да бъдат предоставени поради 

метеорологични условия или други форсмажорни обстоятелства. 

- Неограничено количество храна и напитки в ресторант или бар не е разрешено 

изнасянето на предлаганите видове от помещенията, където се сервират. 

- Всички клиенти носят отличителни гривни при пристигане (синя гривна за възрастни, 

жълта гривна за гости под 18 години - алкохолът е забранен от закона за тях. 

- Системата работи в ресторанта, в плажа и в басейна (или централния) до 23:00. След 

посочения час плащането се извършва в съответствие с ценовата листа. 

- Пакетът Ultra All inclusive започва от момента, в който пристигнете в хотела, до 

момента, в който напуснете хотела. 

- Услугите, които не са изброени по-горе, не са включени в програмата Ultra All Inclusive. 

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

предупреждение. 

 


