
Списък на услугите, предоставяни на гости по системата "Ultra All 

Inclusive" 2018 

 

Хранене 

Закуска, обяд и вечеря - богата шведска маса с апетитни ястия от международната и 

средиземноморската кухня.  

Тематични вечери (например италианска или гръцка вечер)  

Снек-бар от 10:00-18:00 

Десерти от  12:00-18:00 и сладолед в продължение на целия ден. 

Меню за вегетарианци и диабетици (по заявка) 

Шведска маса със студени ястия късно вечер    

Напитки (местни)   

В БАРА  (основния или бара до басейна) неограничена консумация:   

кафе, чай, безалкохолни газирани напитки, мляко, шоколадови напитки, сокове, вода (газирана, 

минерална, трапезна),  богат асортимент от алкохолни напитки  (уиски, джин, текила, ром), 

национални алкохолни  напитки: узо, ликьор, бренди, наливно вино и бира.  

В РЕСТОРАНТА: наливно вино, бира, вода, газирани безалкохолни напитки, сокове, кафе, 

чай.   

В СТАИТЕ: бутилка вино при настаняване, хладилникът е зареден с бутилирана вода, сокове и 

бира. 

Дрес-код През деня: Всекидневни дрехи за почивка. За закуска и обяд задължително горна 

дреха, която закрива банските. Обувки задължително по всяко време на денонощието във 

всички ресторанти и барове. През вечерта: Елегантно-всекидневни дрехи. Вечерта не се 

приветстват плажни дрехи и шорти. За мъжете са задължителни дълги панталони и ризи. 

 

Спортни забавления и почивка 

Развлекателна програма (на английски език) с фитнес упражнения, тенис корт и оборудване 

(през деня), тенис на маса, баскетбол, дартс, аква-аеробика, аеробика. 

Сауна  (еднократно за периода на престой - 30 минути на стая, (с предварителна резерация)) 

Морски спортове:  кану или водни колела (на стая, еднократно за периода на престой, 30 

минути на стая)  

Вечери с музика на живо, не по-рядко от 3 пъти седмично (например вечер на гръцката 

традиционна музика, цигулка и др.) 

Различни театрални постановки с екип о опитни аниматори  

Шезлонги и чадъри край басейна и на плажа 

Плажни кърпи (срещу депозит) 

Детска градина (минимум 8-часова смяна) и детска площадка 

Детско кино 

Допълнителни услуги 

Безплатен Wi-Fi интернет (допълнително се предоставя ноутбук  – срещу заплащане). 

Безплатен сейф в стаите 

VIP-услуги  

Посрещане на Vip-гости с приветствен коктейл от шампанско и безалкохолни напитки.  

Младоженци, изпрали хотела за своя меден месец, редовни гости и гости, празнуващи своя 

рожден ден по време на почивката получават бутилка шампанско и кошница с плодове в 

стаите. 



Гости, отбелязващи своята сребърна или златна сватба също получават бутилка шампанско и 

кошница с плодове в стаите. 

 ! За горепосочените задължително трябва да изпратите допълнително съобщение при 

резервиране.  

 

 Обърнете внимание! 

Всички напитки - алкохолни и безалкохолни - са предназначени за лична консумация и се 

сервират веднъж по време на хранене. За пропуснати закуски, обяди, вечери и неизпозвани 

услуги няма парично възстановявне.   

Пакетът с услуги не може да бъде преотстъпен на друг клиент. 

Използването на оборудването и ел. приборите се осъществява под отговорността на клиента и 

всякакви повреди са за сметка на предизвикалия ги клиент. 

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

неблагоприятни метеорологични условия или други форс-мажорни обстоятелства.   

Гостите могат да консумират неограничено количество храна и напитки в ресторанта или 

баровете, но разрешава изнасянето им извън зоните, в които се сервират.     

 Принцип на работа 

Всички гости при настаняване получават отличителни гривни (сини за пълнолетни и жълти за 

гости под 18-годишна възраст - за вторите консумацията на алкохол е абсолютно забранена.  

Системата Ultra All inclusive е валидна в ресторанта, в бара на плажа и в бара до басейна (или 

основния) до 23:00. След посочения час заплащането е според предоставените на място 

менюта. 

Пакетът с услуги Ultra All inclusive е валиден от момента на пристигане в хотела, до момента на 

напускане.   

Услугите, които не са посочени в горното описание, не са включени в програмата. 

!Администрацията на хотела има право да внася изменения в програмата без 

предварително предупреждение. 

 


