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Основен ресторант
"Виктория"

Закуска: на блок маса от 7:30 до
10:00 (вода, кафе, безалкохолни,
студени и топли напитки).
Обяд: на блок маса от 12:30 до
14:30 (вино, бира, вода, кафе,
безалкохолни, студени и топли
напитки).
Вечеря: на блок маса от 18:00 до
21:00 (вино, бира, вода, кафе,
безалкохолни, студени и топли
напитки).
Разпознаваеми марки вносен и
български алкохол.

3 Тематични
вечери 

УЛТРА ОЛ ИНКЛУЗИВ ОПИСАНИЕ
2023

 

Ресторанти и барове

Бебешки 
корнер

Здравословен
корнер

* При висока заетост храненето може да се извършва на 2 смени, като при настаняването
гостите ще бъдете уведомени за часа. В началото и в края на сезона е възможно изхранване

на база сет-меню при ниска заетост в хотела.



Италиански а-ла-карт
ресторант „Белла Италия“

 
Вечеря:от 18:00 до 22:00 ч.
1 вечеря на престой
включена в Ултра Ол
Инклузив цената. Полага се
при минимален престой от 5
нощувки. Изисква се
предварително записване,
при налични места.
При по-къси престои (по-
малко от 5 нощувки) е
възможна резервация при
наличност на свободни места
и срещу допълнително
заплащане.
Бира, вино, безалкохолни,
топли напитки,
разпознаваеми марки вносен
и български алкохол.

Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing elit.
Vivamus ac
consectetur urna.
Duis eget interdum
ipsum. Praesent
quis maximus elit,
non mattis neque.

Азиатски а-ла-карт
ресторант „Ханая“

(Тепаняки и суши корнер)
 

Вечеря:от 18:00 до 22:00 ч.
1 вечеря на престой включена в
Ултра Ол Инклузив цената.
Полага се при минимален
престой от 5 нощувки. Изисква
се предварително записване,
при налични места.
При по-къси престои (по-малко
от 5 нощувки) е възможна
резервация при наличност на
свободни места и срещу
допълнително заплащане.
Бира, вино, безалкохолни,
топли напитки, разпознаваеми
марки вносен и български
алкохол.



Снек бар

 Лоби бар 

Работно време: 24/7
Late Snack, включващ студени пакетирани сандвичи, плодове и дребни сладки

Разпознаваеми марки вносен и български алкохол, няколко вида бира,
безалкохолни напитки и коктейли, висок клас кафе и сладки.
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Кафе-сладкарница

Работно време: от 09:00 до 16:00 ч.
Домашно направени сладкарски изделия

Работно време: от 10:00 до 17:00 ч.
Сандвичи, бургери, пържени картофи, дюнер и други

Работно време: от 10:00 до 23:00 ч.
Безалкохолни и алкохолни коктейли, безалкохолни напитки, сокове, топли напитки,

разпознаваеми марки вносен и български алкохол.
 

2 Pool Bars



Плаж и Басейн

Анимация

Плаж – Безплатни чадъри и шезлонги до изчерпване на
количествата
Хавлии за плаж срещу депозит. 
Външен басейн за възрастни.
Детски външен басейн (обособена част от общия външен
басейн).
Чадъри и шезлонги на басейна (до изчерпване на количествата).

Анимация за деца, забавни игри, уоркшопове, детска дискотека.
Анимация за възрастни, спортна анимация, вечерни и шоу
програми.

Обща информация и
Безплатни услуги

Настаняване след 15:00ч. и напускане преди 11:00ч.
Мини бар (вода, безалкохолни напитки, бира) в стаята – ежедневно
зареждане.
Сет за приготвяне на чай и кафе в стаята.
1 паркомясто на стая (до изчерпване на количествата).
Паркомястото може да бъде пред хотела или в близост до него
(спрямо наличностите) 
Wi-Fi в стаите и хотела
Фитнес
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Мини маркет
Обменно бюро
Процедури в салона за красота
Пране и гладене 
Ранно настаняване и късно
освобождаване – срещу заплащене
при възможност на хотела
Ултра Ол Инклузивът започва с обяд в
деня на пристигане и завършва със
закуска на последния ден 
Велосипеди под наем
Рент а кар

Сауна

Услуги срещу допълнително
заплащане

Такси и
трансфери

Масажи

 
Хотелът си запазва правото да променя часовете на закуска, обяд и вечеря, работните времена на

барове и ресторанти, както и цените на допълнителните услуги. Възможно е да възникнат промени
в предлаганите услугите и работните времена в нисък сезон или поради форсмажорни

обстоятелства.
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