
 
БЮФЕТ РЕСТОРАНТ: 

♦ Закуска: 07:30 ч. – 10:00 ч. 

♦ Обяд:     12:30 ч. – 14:00 ч. 

♦ Вечеря:  18:30 ч. – 21:00 ч. 

Голямо разнообразие от топли и студени ястия, хрупкави салати, добре 

познати ястия от интернационалната кухня, леки десерти, пресни плодове, 

зеленчуци на скара, стекове на скара и риба в зоната за шоу кукинг. 

Предлагат се също: наливно вино /бяло, розе и червено/, наливна бира, 

местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, мляко, топъл шоколад, 

кафе и голямо разнообразие от билкови и плодови чайове. 

  

БАРБЕКЮ РЕСТОРАНТ "БАБИЦА": 

♦ Междинен снакс: 11:00 ч. – 17:00 ч. 

Гостите могат да избират между студени сандвичи, бургери, тортили и пица. 

♦ Традиционна Българска Вечеря на сет меню /01.06.2022 до 15.09.2022 г./ 

Специално за нашите гости организираме вечеря по сет меню. Всички 

гости с минимален престой от 7 нощувки, имат право на една а-ла-карт 

вечеря по време на своя престой. За целта трябва да направите резервация 

на рецепция. 

  

ЛОБИ БАР: 

♦ Напитки:     10:00 ч. –  23:00 ч. 

Можете да избирате между вносни и местни алкохолни напитки, 

безалкохолни напитки, сокове, коктейли, топли инстантни напитки (кафе, 

капучино, мляко, какао, мокачино, топъл шоколад). 

♦ Лека закуска:  10:30 ч. –  12:00 ч. / 15:30 ч. - 16:30 ч. 

Плодове, леки сандвичи, сладкиши и солени бисквити. 

  

БАР НА БАСЕЙНА*: 

♦ Напитки:     10:00 ч. –  18:00 ч. 

Намира се до големия външен басейн и предлага местни алкохолни 

напитики, безалкохолни напитки, сокове, коктейли, топли инстантни 

напитки (кафе, капучино, мляко, какао, мокачино, топъл шоколад), 

сладолед. 

*Басейн барът работи според метеорологичните условия. 



  

ФРЕШ БАР*: 

♦ Напитки:  10:30 ч. –  11:30 ч. / 15:30 ч. - 16:30 ч.  

Фреш барът се намира до малкия басейн и предлага прясно изцедени 

сокове от цитруси и други плодове, смутита, ароматни чайове. В периодите, 

когато барът е затворен, прясно изцедените сокове се предлагат на лоби 

бар. 

*Фреш барът работи сезонно от 15 юни до 30 август. 

  

ВИНЕН БАР: 

♦ Винена дегустация: 18:00 ч. – 19:00 ч. /вторник/ 

По време на престоя си, гостите ни могат да опитат една винена дегустация 

при минимален престой от 5 нощувки, с резервация поне 1 ден 

предварително на Рецепция.  

♦ Напитки:   21:00 ч. – 01:00 ч.* 

Можете да избирате между вносни и местни алкохолни напитки, 

безалкохолни напитки, сокове, коктейли. 

*Валидно за периода от 15.06.2022 – 15.09.2022 г. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ULTRA ALL INCLUSIVE: 

♦ Външен плувен басейн с шезлонги и чадъри. 

♦ Пакет Плаж – чадър и шезлонг на плажа пред хотела /до изчерпване на 

местата/. 

♦ Зона за деца с мини водни пързалки. 

♦ Зала за релакс и фитнес. 

♦ Вътрешен плувен басейн. 

♦ Анимация за деца и възрастни. 

♦ Мини клуб за деца. 

♦ Wi-Fi. 

♦ Многофункционално игрище. 

♦ Сейфове в стаите. 

♦ Градина за отдих и разходки. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ /СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ/: 

♦ Всички напитки от Винената листа. 



♦ Зона за релакс /09:00 ч. - 17:00 ч./ – сауна, парна баня, масажи, 

козметични процедури. 

♦ Медицински процедури и терапии в Медицинския център на комплекса. 

♦ Кърпи за басейна - срещу депозит. 

♦ Телефонни обаждания. 

♦ Трансфери и такси услуги. 

♦ Всички храни и напитки от плажния бар. 

♦ Паркинг – цената е 10 лв. на ден, за автомобил и е до изчерпване на 

местата. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

♦ Настаняване след 14:00 ч. / Напускане до 12:00 ч. 

♦ Амфитеатър – настаняването се осъществява с намален капацитет, не е 

желателно да се консумират храни и напитки по време на развлекателните 

програми. 

♦ Шезлонгите и чадърите са подредени според инструкциите за физическо 

разстояние. 
 


