Основен ресторант
Закуска /бюфет/: 7:30 - 10:00 ч.
Обяд /бюфет/: 12:00 - 14:00 ч. + Вегетарианско меню /паста, зеленчуци, ризото, картофи и морска
храна/
Вечеря /бюфет/: 18:00 - 21:00 ч. + Вегетарианско меню /паста, зеленчуци, ризото,картофи и морска
храна/
Български сладолед - в основен ресторант по време на обяд и вечеря
Бар на басейна:
Късна закуска /бюфет/: 10:30 - 11:00 ч. /колбаси, сирена, кашкавал, домати, краставици, хляб,
плодове според сезона/
Следобеден снакс: 15:00 - 16:00 ч. /пържени картофи, скара /наденички, шишчета, пържолки,
пилешки флейки/, салата, хляб, плодове според сезона/
Следобеден сладък бюфет: 16:00 - 17:00 ч. /кексове, тарталети, курабийки, дребни сладки/
Лоби бар:
Нощен снакс: 23:00 - 01:00 ч. /хамбургери, плодове/
Бар на плажа Хермес:
Пица:11:00 - 18:00 ч.
Напитки:
Кафе еспресо, кафе от машина, мляко, чай: 09:00 - 23:00 ч.
Безалкохолни напитки и коктейли, трапезна вода, сокове от машина, кока-кола, спрайт, фанта, тоник
и сода от машина
Български алкохол - местна наливна бира, местни наливни вина (червени и бели), българска ракия,
уиски, водка, джин, ром, бренди, текила, мастика, шампанско, алкохолни коктейли
Вносни алкохолни напитки - уиски /скоч, малцово, ирландско, бърбън/, водка, джин, вермут,
ликьор, узо, бренди, ром, текила
Заб.: Алкохолните напитки се сервират по 50 мл.!
Работно време на баровете:
Бар на басейна /09:00 - 23:00 ч./
Лоби бар /09:00 - 02:00 ч./
Бар на плажа Хермес /10:00 - 23:00 ч./
Бар на плажа Хавана /10:00 - 18:00 ч./ - съкратено меню
Ultra All Inclusive алкохолни напитки:
Whiskey - Bushmills, Jeam Beam, Glen Grant, Vat 69, Teacher’s, Grant’s, The Famous Grouse
Водка - Smirnoff, Sobieski
Джин - Gordon`s
Вермут - Cinzano
Ром - Captain Morgan
Ликьори - Carolans
Узо - Mitilini
Бренди - Napoleon
Текила - Jose Cuervo
Спорт, анимация и развлечения: 2 открити басейна за възрастни /09:00 - 18:00 ч./, аквапарк,
детски басейн, басейн на плажа, шезлонги, чадъри, матраци и кърпи на басейните /кърпите са с
депозит/, външно джакузи, бебешко кошче, занимания с деца: детски клуб, площадка за игри, детска
дискотека, дневна и вечерна аниматорска програма, фитнес, мултифункционална спортно игрище,
безжичен интернет във фоайе рецепция, ресторант и бар басейн, безжичен интернет в стаите, сейф
в стаите.
КОМПЛИМЕНТ КЪМ ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА:
Кафе, чай и кана за затопляне на вода ще Ви посрещнат при пристигане във Вашата стая и ще
бъдат дозареждани всеки ден.

Услуги срещу допълнително заплащане: сауна, масаж, билярд, тенис на маса, наем на колела,
такси, зареждане на мини бар, факс, ксерокс, куриер, екскурзии.
Хотелът запазва правото си за промени в All Inclusive програмата!!!

