
ALL INCLUSIVE на Хотел АРКУТИНО ФЕМИЛИ РИЗОРТ **** за СЕЗОН 2022 включва: 

 
Храна и напитки:  

Закуска на блок маса в ресторант Аркутино от 07:30 до 10:00 часа 
Закуски като сандвичи, дребни сладки и сладолед се сервират в Бар барбекю от 11:00 до 12:00 

часа и от 15:00 до 17:00 часа 
Обяд на блок маса в ресторант Аркутино от 12:30 до 14:30 часа 

Вечеря на блок маса в ресторант Аркутино от 18:30 до 21:30 часа 
След 22:30 часа – Консумацията се заплаща! 

Местни напитки (безалкохолни напитки, алкохолни напитки, наливна бира, кафе): от 08:00 до 
22:30 часа 

Вносни напитки, фрешове и всички напитки, сервирани след 22:30 часа са срещу допълнително 
заплащане! 

*All Inclusive в деня на пристигане започва с обяд. Завършва със закуска на заминаване. 
Час на настаняване: след 14:00 часа  

Час на освобождаване: до 12:00 часа 

 
Спорт и развлечения: 

Безплатно ползване на външен басейн 
Безплатни чадъри и шезлонги на басейна (според наличността)  

Безплатни 1 Чадър и 2 шезлонга (на 1 помещение) на ПЛАЖА (според наличността)  
Дартс, бочиа, водна гимнастика и аеробика, йога, тенис на маса, фитнес, плажен волейбол, 

баскетбол 
Анимационна програма 

Веднъж седмично българска фолклорна програма (01.06-15.09.2022) 
Безплатен Wi-Fi интернет в общите части 

Фитнес 
За децата: 

Детска площадка 
Детски басейн 

Детски клуб за деца от 4 до 12 години 
Всекидневна и вечерна  анимационна програма 

Допълнителни услуги срещу заплащане:  
Напитки на плажа 

Вносни и маркови алкохолни и безалкохолни бутилирани  напитки, фрешове 
Рум сървиз, услуга пране, масаж, билярд 

Сейф под наем: 4 лв. на ден 
Велосипеди под наем, водни спортове 

Услуги в уелнес центъра на хотела: сауна, парна баня 
Паркинг: охраняем, безплатен, ограничени места само за гости на комплекс 

 
**Във връзка с противоепидемичните мерки, налагани с решение на Министъра за 

Здравеопазването или други държавни и общински служби, е възможно предлагането на някои от 
услугите временно да бъде преустановено. В зависимост от метеорологичните условия някои от 

съоръженията на хотела може да не функционират напълно в началото и края на сезона. 


