Списъкът на услугите, предоставяни на гостите на база "Ultra All Inclusive"
2018
Изхранване:






Пълен пансион: закуска, обяд и вечеря - шведска маса, интернационална и
средиземноморска кухня.
Тематични вечери (италиански, гръцки) - веднъж седмично
Закуски от 10.00 до 18.00 часа
Вегетарианско и диетично меню (на запитване)
Късни закуски се предлагат в бара на плажа

Напитки:







В бара на плажа - неограничени количества
Кафе, чай, безалкохолни напитки, мляко, шоколад, сокове, сода.
Избор от различни марки алкохолни нaпитки - уиски, джин, текила, ром.
Местни напитки - узо, ликьор, ракия, вино и бира.
Напитки в ресторанта :
Наливна бира, вино, вода, безалкохолни напитки, сокове, кафе, чай.

В стаите















Бутилка вода при пристигане
Набор за приготвяне на кафе / чай
Сейф - безплатно
Спорт и дейности
Анимация, развлекателни вечери - 2 пъти седмично.
Шезлонги и чадъри на плажа - безплатно.
Плажни хавлии срещу депозит.
Детски клуб Grekoleto, детска площадка
Допълнителна информация
Безплатен Wi-Fi интернет в общите части и в стаите
Лаптоп на рецепцията (срещу допълнително заплащане)
Vip-сервиз
ВИП настаняване с коктейл за добре дошли (шампанско и безалкохолна напитка) - при
пристигане
За младоженци и годишнини, за тържествена сребърна или златна сватба - бутилка
шампанско и плодове (задължително отбележете в резервацията или при пристигане)

Забележки




Всички напитки се предоставят индивидуално
Предимствата на пакета Ultra All Inclusive не се прехвърлят на трети лица
Храна и напитки могат да се консумират в неограничени количества на мястото на
предоставяне (ресторант, бар), не се разрешава изнасяне.

!Всички гости при пристигане получават гривна





Алкохолни напитки се предоставят само на гости на възраст над 18 години
Програма Ultra All-inclusive е валидна до 23.00 часа, след 23.00 часа - всичко е срещу
допълнително заплащане.
Програмата Ultra All Inclusive започва от момента на пристигане в хотела и завършва
при напускане на хотела.

! Администрацията на хотела си запазва правото да прави някои промени в програмата без
предварително предупреждение.

