
Описание All inclusive: 
За сезон 2019 селището ще предложи нов ресторант с работно време, както следва: 
Закуска 7:30 - 10:00 часа, 
късна закуска 10:00 - 11:00 часа, 
обяд 12:30 - 14: 30часа, 
вечеря 18:30 - 21:00 часа 
Всяко вечер е с тематично меню / от понеделник до неделя, както следва: барбекю, близък изток, 
азиатска, американска, средиземноморска, българска, Tex Mex / Mexican /. Събота - галавечеря. 
Всички включени услуги 
Денонощна рецепция  
Безплатен WiFi 
Местни All Inclusive напитки и коктейли: 
Лоби бар и бар на плажа 10:00 - 23: 00 часа 
Бар на басейните 10:00 - 18:00 часа, 
Лаундж бар 16:00 - 24:00 часа 
Безплатни коктейли – Бялата Лагуна, Текила Сънрайз, Куба Либре, Скрюдрайвър, Джин Фиц, Кръстника, 
Лоло и Бърни (без алкохол) 

Закуски, включително вафли, сладкиши, плодове и сладолед, които са на разположение от 10:30 до 12:00 
часа, 16:00 - 18:00 часа; сладолед от ресторант на шведска маса за обяд и вечеря  
Четири открити плувни басейна, два бебешки басейна и мини аквапарк 
Частен плаж със спасители. 

Използване на чадъри и шезлонги:  
За басейните – неограничен 
За плажа – 1 чадър и 2 шезглонга се полагат на стая 
Кърпи за плаж / басейн - безплатно 
Работно време на спасителите: от 8:30 до 18:00 часа 
Мулти-спортно игрище, тенис, футбол, аеробика, фитнес, пилатес, писта за джогинг, тенис на маса, дартс  
анимация / развлечения - ежедневни спортни занимания, през деня анимация и вечерна програма с шоа 
на живо 
Зала за тийнейджъри с игри и филми  
Мини клуб и мини диско с Lollo & Bernie за деца от 4 до 12 години (6 дни), детска площадка  
 
Отдалеченост: 
20 км от Албена  
50 км от летище Варна, 15 км от Природен и археологически резерват "Калиакра".  
Най-близките градове са Балчик и Каварна (10 км) 

Услуги срещу допълнително заплащане 
А-ла-карт ресторант - 11:00 - 22:00ч 
Мини маркет 
Външен и подземен паркинг 
Късно напускане (при наличност) 
Масажно студио, маникюр, педикюр 
Fish SPA 
Пералня  
Коли под наем 
Обменно бюро 
Шатъл автобус който пътува два пъти дневно до Балчик и Албена 

 


