
Представете си безкраен златист плаж, морски вълни, които сякаш достигат

до терасата, красив парк, в който намирате прохлада за следобедната си 

почивка, уютна и модерно обзаведена стая, която обгръща с меки завивки и 

дискретен аромат, изтънчени ресторанти готови да задоволят и надминат

очакванията, вълшебни детски кътове, в които децата играят щастливо и 

безгрижно под топлите лъчи на слънцето…Сега отворете очи и се насладете

на преживяването – HVD Рейна Дел Мар!

Резервации | +359 878 800 934

Рецепция | + 359 884 407 402

sales@reinadelmar-bg.com  

www.reinadelmar-bg.com

Obzor 8250, Bulgaria, 1 Chernomorska Str.



❖ Закуска в основен бюфет Ресторант 07:30-10:00

❖ Закуска във втори бюфет Ресторант 08:00-10:30 

❖ À la carte закуска в Ресторант „Белинда“ 08:00-11:00

❖ Късна закуска на Снек бар 10:00-12:00

❖ Обяд в основен бюфет Ресторант 12:30-14:30

❖ Обяд във втори бюфет Ресторант 12:30-14:00 

❖ À la carte обяд в Ресторант „Белинда” 12:00-15:00

❖ À la carte обяд в Бийч Клуб 11:00-17:00

❖ Обяд и следобеден снак на Снек бар 12:00-17:00

❖ Вечеря в основен бюфет Ресторант 18:00-21:00

❖ Вечеря във втори бюфет Ресторант 18:30-21:30 

❖ À la carte вечеря в Ресторант „Белинда“ (Fine dining) 18:30-21:30 

❖ À la carte вечеря в Снек бар (Грил вечеря) 18:30-21:30 

❖ À la carte вечеря в Бийч Клуб (Рибна вечеря) 18:30-21:30 

❖ Среднощен снак 22:00-07:00

❖ Гала вечеря – веднъж в седмицата

❖ Можете да се насладите на нашите тематични вечери в основен бюфет Ресторант – Българска, 

Азиатска, Средиземноморска, Италианска, Балканска.

❖ Бебешки бюфет в основен и втори основен бюфет ресторант – бебешки пюрета “Hipp”, 

Danonino, бебешки бисквити, Плодови паучове, Пудинг “Nestle”, Бебешка вода, Адаптирано мляко

“Nestle NAN”

❖ À la carte вечеря във всеки ресторант се предлага веднъж на престой при минимум 5 нощувки.

(Необходима е предварителна резервация)

❖ Снек бар, Бийч Клуб и Амфитеатър бар работят от Юни до средата на Септември. Втори бюфет 

ресторант работи през месеците Юли и Август.

❖ Хотелът запазва правото си да променя работното време и вида на заведенията за хранене според 

метеорологичните условия и заетостта.

Резервации | +359 878 800 934

Рецепция | + 359 884 407 402

sales@reinadelmar-bg.com  

www.reinadelmar-bg.com

Obzor 8250, Bulgaria, 1 Chernomorska Str.

Ултра Ол Инклузив 2023



Ултра Ол Инклузив концепцията включва бутилирани местни и вносни напитки (алкохолни и

безалкохолни напитки).

Освежаващи коктейли и напитки във всеки от нашите барове:

❖ Лоби бар и сладкарница 00:00-24:00

❖ Лаундж бар с тераса и панорамна гледка 08:00-24:00 

❖ Бар на басейна 09:00-24:00

❖ Амфитеатър бар 08:00-23:00 

❖ Кафе и сладкарница 09:00-17:00

❖ Витамин бар в СПА 09:30-19:30

Услуги на плажа и басейна

❖ Безплатни чадъри, шезлонги и хавлии на плажа (в зависимост от наличността)

❖ Обслужване с напитки на плажа и басейна - НОВО

❖ Безплатни чадъри, шезлонги и хавлии на басейна (в зависимост от наличността)

❖ Релакс басейн за възрастни (отопляем)

❖ 2 басейна за възрастни 

❖ Бебешки и детски басейн с водни пързалки (отопляем)

❖ Вътрешен басейн за възрастни и за деца (отопляем)

Услуги за щастливи бебета и деца:

❖ Бебешки клуб /6м – 36м/ - безплатен, с придружител 

❖ Мини клуб /4г – 12г/

❖ Детегледач – с допълнително заплащане

❖ Дневна детска анимация – с екип аниматори 

❖ Детска дискотека

❖ Бебешки и детски басейн – (открит & отопляем)

❖ Вътрешен детски басейн (отопляем)

❖ Детска и бебешка площадка

❖ Бебешко креватче – при запитване, безплатно

❖ Бебешки ТВ канали

❖ Детско столче във всички ресторанти

❖ Бебешки комплект (гърне, вана, повивалник, бебешка козметика, халат) - при запитване, 

безплатен

❖ Бебешка количка – при запитване, безплатна

❖ Бебешки бюфет - бебешки пюрета “Hipp”, Danonino, бебешки бисквити, Плодови паучове, Пудинг

“Nestle”, Бебешка вода, Адаптирано мляко “Nestle NAN“
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Стаите са оборудвани с:

❖ Кафе машина с капсули и сет за приготвяне на чай (зарежда се ежедневно - безплатно),

❖ Мини бар в стаята -зарежда се ежедневно и безплатно с минерална вода, газирана напитка/Coca 

Cola, Fanta, Sprite/, натурален сок “Cappy”, Nesquik мляко, бутилка бяло и червено вино, вносна бира, 

шоколадов десерт, печени ядки, чипс, тортила чипс, крекери, кроасан, бисквити “Oreo” , Haribo

желирани бонбони, вафла.

❖ Сейф (безплатен)

❖ Луксозна козметика за баня, халат, чехли

Рейна SPA& Wellness

Безплатни услуги

❖ Вътрешен отопляем басейн, Релакс джакузи, детски отопляем басейн, Билкова парна баня,

Финландска сауна, Био сауна, Солна стая, Снежна стая, Релакс зона

❖ Професионално фитнес студио

Срещу допълнително заплащане

❖ Масажи

❖ Процедури за лице и тяло

❖ Zero body

❖ SPA Апартамент

❖ Хамам

Допълнителни услуги:

❖ Безплатен Wi-Fi на територията на хотела

❖ Безплатен паркинг – 24ч. охраняем

Добре е да знаете, че:

❖ Настаняване след 14:00

❖ Освобождаване до 11:00

❖ Не е разрешено пушенето във всички открити и закрити зони на заведенията за хранене;

❖ À la carte вечеря във всеки ресторант се предлага веднъж на престой при минимум 5 нощувки.

(Необходима е предварителна резервация)

❖ Носенето на гривна е задължително, за да използвате всички Ултра Ол Инклузив услуги.

❖ Ултра Ол Инклузив концепцията започва с обяд и завършва със закуска в деня на заминаване

❖ Ултра Ол Инклузив услугата се ползва само и единствено в комплекса. Изнасянето на храна, 

напиткиотзаведениятазахраненеи мини бара извън комплекса е строго забранено и недопустимо!
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