ПРОМЕНЕТЕ
ПОЧИВКА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
Обзор 8250 , България
ул. Черноморска 2
+359 884 800 979
+359 52 632 056
reservations@reinadelmar-bg.com
www.reinadelmar-bg.com

РЕЙНА ДЕЛ МАР

ДВОЙНА СТАНДАРТНА
СТАЯ
Фронтален или страничен изглед море или
парк
Стаите са с площ 40м2 и са
обзаведени с 2 единични легла и двоен
разтегателен диван

ФАМИЛНА СТАЯ
Изглед парк
Фамилната стая се състои от
двестандартни двойни стаи със
свързваща врата между тях. Всяка стая
има площ 40m2 . Двете стаи са
еднакво обзаведени с 2 единични
легла и двоен разтегателен диван

АПАРТАМЕНТ
Изглед море или изглед парк
Апартаментът е с площ 80m2 и
има две отделни стаи. В дневната
има двоен разтегателен диван, а в
спалнята има двойно легло

ВИЛА LAGUNA
Двуетажна вила с площ - 170m2 / тераса с
два шезлонга, маса, 2 стола и 1
чадър/директен достъп от терасата
към басейна.
Вилата се състои от всекидневна с двоен
разтегателен диван на 1ви етаж и 2 спални
на 2ри етаж /спалня с двойно легло, 2ра
спалня с две отделни легла. Вилата
разполага с двe бани с душ и мивка.

В И Л А RIVER
Двуетажна вила с площ - 170m2 / тераса с
мебел /с красива гледка към
реката/ и собствена шатра на
плажа на хотела.
Вилата се състои от всекидневна с двоен
разтегателен диван на 1ви етаж и 2 спални
на 2ри етаж /спалня с двойно легло, 2ра
спалня с две отделни легла. Вилата
разполага с двe бани с душ и мивка.

СТАИТЕ СА ОБЗАВЕДЕНИ С:
Безплатен мини бар - зарежда се
ежедневно с минерална вода,
безалкохолни напитки, бира, вино,
десерт и чипс;
Безплатен сейф;
Телефон, сешоар, кантар;
Кафе машина с капсули и сет за чай;
Козметично огледало в банята
Луксозна козметика, аксесоари за баня,
халати и чехли;
43 инча телевизор; Кабелна TV;
Безплатен Wi-Fi;
Централна климатична система,
Баня с душ и двойна мивка,
Балкон или тераса с маса и столове.

ЗАКУСКА

БАРОВЕ
Лоби Бар и Patisserie

07:30 - 10:30

00:00 - 24:00

Лоби бар Мецанин
17:00 – 23:00

ВЕЧЕРЯ

Основен бюфет Ресторант
18:00 – 21:00

Втори бюфет Ресторант
18:30 – 21:30

Ресторант "Белинда"

Бар на басейна
09:00 - 24:00

Амфитеатър Бар

ОБЯД

/Италиански a-ла-карт ресторант/
18:30 - 21:30

Снек бар

17:00 - 23:00

/Рибен а-ла-карт ресторант/
18:30 - 21:30

Кафе Patisserie

Бийч Клуб

09:00 - 17:00

Витамин Бар
/СПА център/
09:30 – 19:30
Неограничени местни и избрани
вносни напитки (бутилирани
алкохолни и безалкохолни
напитки)

Следобеден Снек
/Снек бар/
15:00 - 17:00

/Стек хаус /
18:30 - 21:30

Среднощно хранене

/основен бюфет Ресторант/
22:00 - 07:00

Добре е да знаете, че:

Забранено е пушенето във всички открити и закрити
части на заведенията за хранене.
Втори бюфет ресторант, Снек Бар, а-ла-карт ресторант
"Белинда",Бар на басейна и Амфитеатър бар работят от
Юни до средата на Септември.
Веднъж седмично се провежда Гала вечеря в Основен
бюфет Ресторант и втори бюфет ресторант

Можете да направите резервацията веднъж на престой
във всеки един от нашите а-ла-карт ресторанти
безплатно/валидно при престой от минимум 5
нощувки. Стек хаус за вечеря е срещу заплащане – 20
лева за възрастен.

БАСЕЙНИ

ЩАСТЛИВИ ДЕЦА
Бебешко кошче
Детско столче в ресторанта
Бебешки § детски бюфет в основен
ресторант
Бебешка § детска площадка
Бебешки пакет/ гърне, вана,
повивалник, козметика, халат / - при
запитване , срещу заплащане
Мини клуб
Детска дискотека

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА ОЩЕ:
БЕЗПЛАТЕН ШЕЗЛОНГ И ЧАДЪР –
на плажа и на басейна /според наличността/

СПА § УЕЛНЕС

ХАВЛИИ - за плажа и за басейна
БЕЗПЛАТЕН СЕЙФ В СТАЯТА
БЕЗПЛАТЕН WI-FI

Добре е да знаете, че:
В термалната зона на СПА центъра се допускат
само лица над 16г.

ПАРКИНГ – безплатен , денонощно охраняем
Необходимо е носенето на гривни при използване
на Ultra All Inclusive услугите
Настаняване след 14:00 часа
Освобождаване на стаите до 11:00 часа

