
Стандартни типове стаи 

 

Двойна стандартна стая  

В този тип помещение могат да се настаняват до макс. 3 възрастни (гости над 12 г) или 2 възрастни и 

2 деца ( децата са на възраст между 2 и 11 г вкл.) . Размери 24-26 м2
. Стаята разполага с 1 двойно 

легло или 2 отделни легла, разтегателен диван, който служи като допълнителното легло, телевизор 

с плосък екран, минибар (безплатно безалкохолни напитки, бира,вода ), телефон (срещу 

заплащане), сейф (безплатно), Wi Fi достъп (безплатно), комплект за приготвяне на чай и кафе 

(безплатно, всеки ден се подновява), баня с душ/тоалетна и сешоар, балкон. Паркова гледка. 

 

Двойна стая с морски изглед 

В този тип помещение могат да се настаняват до макс 2 възрастни и 1 дете ( децата са на възраст 

между 2 и 11 г вкл.) . Размери 24-26 м2
. Стаята разполага с 1 двойно легло, разтегателен диван, който 

служи като допълнително легло, телевизор с плосък екран, минибар (безплатно безалкохолни 

напитки, бира,вода), телефон (срещу заплащане), сейф (безплатно), Wi Fi достъп (безплатно), 

комплект за приготвяне на чай и кафе (безплатно, всеки ден се подновява),  баня с душ/тоалетна и 

сешоар, балкон. Директна морска гледка. 

 

Двойна стая със странична морска гледка 

В този тип помещение могат да се настаняват до макс. 3 възрастни (гости на и над 12 г) или 2 

възрастни и 2 деца ( децата са на възраст между 2 и 11 г вкл.) . Размери 24-26 м2
. Стаята разполага с 

1 двойно легло или 2 отделни легла, разтегателен диван, който служи като допълнителното легло, 

телевизор с плосък екран, минибар (безплатно безалкохолни напитки, бира,вода), телефон (срещу 

заплащане), сейф (безплатно), Wi Fi достъп (безплатно), комплект за приготвяне на чай и кафе 

(безплатно, всеки ден се подновява), баня с душ/тоалетна и сешоар, балкон. Странична морска 

гледка. 

 

Апартамент лукс 

В този тип помещение могат да се настаняват до макс. 4 възрастни и 1 дете ( децата са на възраст 

между 2 и 11 г вкл.). Размери 45-55 м2
. Стаята се състои от спалня с 1 двойно легло и хол с 

1 разтегателен двоен диван и  1 разтегателен фотьойл, които служат като допълнителни 

легла.  Разполага с телевизор с плосък екран, минибар (безплатно безалкохолни напитки, 

бира,вода), телефон (срещу заплащане), сейф (безплатно), Wi Fi достъп (безплатно), комплект за 

приготвяне на чай и кафе (безплатно, всеки ден се подновява), баня с душ/тоалетна и сешоар, 

балкон. Има и допълнителна тоалетна с мивка.Директна морска гледка или паркова гледка (според 

наличностите) .  

 

 

 



 

Роял типове стаи 

 

Роял двойна стая с гледка парк 

В този тип помещение могат да се настаняват до макс 2 възрастни и 1 дете ( децата са на възраст 

между 2 и 11 г вкл.)  . Размери 24-26 м2.Разполага с 1 двойно легло, разтегателен диван, който 

служи като допълнително легло, телевизор с плосък екран, минибар ( по-богата селекция от 

алкохолни и безалкохолни напитки; вода), телефон (срещу заплащане), сейф (безплатно), Wi Fi 

достъп (безплатно), комплект за приготвяне на чай и кафе (безплатно, всеки ден се подновява), 

машина за еспресо с капсули (безплатно ежедневно се допълва) , баня с душ/тоалетна,луксозна 

козметика за баня и сешоар. Някои от стаите нямат балкон.Паркова гледка. 

 

Роял вила 

В роял вилата могат да се настаняват до макс. 6 възрастни ( гости над 12 г.). Размери 50-60 м2
. Състои 

се от 2  отделни спални с 2 отделни бани. Във всяка спалня има по 1 двойно легло и 1 разтегателен 

диван, който служи като допълнително легло, . Разполага с телевизор с плосък екран, минибар (по-

богата селекция от алкохолни и безалкохолни напитки; вода), телефон (срещу заплащане), сейф 

(безплатно), Wi Fi достъп (безплатно), комплект за приготвяне на чай и кафе (безплатно, всеки ден 

се подновява), машина за еспресо с капсули (безплатно ежедневно се допълва) , баня с 

душ/тоалетна,луксозна козметика за баня и сешоар, тераса.Паркова гледка. 

 

Роял апартамент  

В този тип помещение могат да се настаняват до макс. 4 възрастни и 1 дете или 3 възрастни и 2 

деца (децата на възраст между 2 и 11 г) . Размери 45-55 м2. Състои се от 2 спални помещния с 

двойно легло, като едното от тях има кът за сядане и разтегателен диван.Разполага с телевизор с 

плосък екран, минибар ( по-богата селекция от алкохолни и безалкохолни напитки; вода), телефон 

(срещу заплащане), сейф (безплатно), Wi Fi достъп (безплатно), комплект за приготвяне на чай и 

кафе (безплатно, всеки ден се подновява), машина за еспресо с капсули (безплатно ежедневно се 

допълва) , баня с душ/тоалетна,луксозна козметика за баня и сешоар, балкон. Роял апартаментите 

имат само 1 баня. Паркова гледка. 


