
ALL INCLUSIVE на Хотел АРКУТИНО ФЕМИЛИ РИЗОРТ **** за СЕЗОН 2023 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.) 

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. 

Хотел АРКУТИНО ФЕМИЛИ РИЗОРТ ****, Созопол 
 

Курорт: Аркутино (около7 км от Созопол) 
Разположение: Аркутино Фемили Рeзорт се намира на Южното Черноморие, в местността Аркутино, 

която е част от природен резерват Ропотамо, срещу един от най-красивите български плажове, между 
златистите пясъчни дюни и прочутото крайморско езеро на водните лилии. От него се разкрива 

невероятна гледка към скалисти брегове, живописни заливи и горите на резервата. Комплексът се 
намира на 50 км. южно от гр. Бургас, между Созопол и Приморско. Уникалното съчетание на дивата 



природа, чистия въздух и морския бриз правят Аркутино несравнимо място за отдих и пълноценна 
почивка. Комплексът се намира на 250 м от плажа Аркутино (връзка чрез дървена пътека). 

Плаж: Пясъчен, на около 250 метра от хотела 
Настаняване: Аркутино Фемили Рeзорт разполага с 80 двойни стаи (стандартни и де лукс без гледка 

море), 4 студиа море и 80 семейни апартамента с изглед парк и море и лукс апартаменти море. Няма 
наличен асансьорт. Стаите двойни стандарт и двойни делукс нямат гледка море. Апартаментите море и 

апартаментите лукс море са построени във високата част на комплекса, като са с повече стълби. 
 

ДВОЙНА СТАЯ 2+0: Приблизителна площ от 25 кв.м. Състои се от спалня или две отделни легла, мини бар, 
телефон, сателитна телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, самостоятелен санитарен възел с душ 
кабина и балкон с изглед към градината. Максимално настаняване на 2 възрастни и бебе 0-2 г./ бебешка 

кошара/. 
ДВОЙНА СТАЯ 2+1 ДЕЛУКС: Приблизителна площ от 30 кв.м. Състои се от спалня или две отделни легла и 

допълнително разтегателно легло (фотьойл), минибар, телефон, сателитна телевизия, климатик, 
безплатен Wi-Fi интернет, самостоятелен санитарен възел с душ кабина. Максимално настаняване на 2 
възрастни с 1 дете и бебе 0-2 г. Допълнителното легло / разтегателен фотьойл/  е подходящо за  деца 

до 7 години.  
СТУДИО 2+1 МОРЕ: Приблизителна площ от 70 кв.м.  Просторно студио с двойно легло и разтегателен 

диван, минибар, телефон, сателитна телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, самостоятелен 
санитарен възел с душ и балкон с морски изглед. Максимално настаняване на 3 възрастни. 

 
АПАРТАМЕНТ 4+1: Приблизителна площ от 50 кв.м. Състои се от две помещения, отделени с врата, със 

спалня в едното и две отделни редовни легла в другото помещение, минибар, телефон, сателитна 
телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет и самостоятелен санитарен възел с душ. В едното от 
помещенията има и разтегателен фотьойл. Максимално настаняване на 4 възрастни и 1 дете или 5 

възрастни. Допълнителното легло /разтегателен фотьойл/ е подходящо за  деца до 7 години.  
 

АПАРТАМЕНТ 4+1 МОРЕ: Приблизителна площ от 50 кв.м. Състои се от две помещения, отделени с врата 
със спалня в едното и две отделни редовни легла в другото помещение, мини бар, телефон, сателитна 

телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, самостоятелен санитарен възел с душ кабина и тераса с 
изглед море. В едното от помещенията има и разтегателен фотьойл. Максимално настаняване на 4 

възрастни и 1 дете или 5 възрастни. Допълнителното легло /разтегателен фотьойл/ е подходящо за  
деца до 7 години.  

 
АПАРТАМЕНТ 4+2 ЛУКС МОРЕ: Приблизителна площ от 70 кв.м. Състои се от три помещения, отделени с 
врата - спалня или две редовни легла в едното, дневна с диван и два фотьойла и още едно помещение с 
втора спалня, мини бар,, телефон, сателитна телевизия, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, в коридора 

самостоятелен санитарен възел с душ кабина. Тези апартаменти са с гледка море. Максимално 
настаняване на 4 възрастни и 2 деца или 6 възрастни. Допълнителните легла /разтегателни фотьойли/ са 

подходящи за  деца до 7 години.  

Бебешка кошара се предоставя срещу допълнително заплащане от 4 лв. на ден с предварителна заявка. 
Домашни любимци не се допускат. 

Налични са 2 двойни стандартни стаи с подходящи условия за настаняване на хора с двигателни 
затруднения. 

За хотела: Комплексът предлага невероятно разнообразие от био храни и напитки. Менюто е съставено 
от органични продукти, произведени в местни ферми и стопанства. В ресторантите на комплекса може да 
се насладите на богатството на българските вина, вкуса на бялото саламурено сирене и истинското кисело 

мляко. На разположения са основен ресторант на 2 етажа с 2 тераси за около 350 места, бар - барбекю 
(барбекю на дървени въглища и ястия приготвени на пещ), лоби бар, бар басейн, 1 а ла карт ресторант, 

магазин за стоки от първа необходимост и сувенири, детски клуб с анимация, Wi-Fi в общите части.  
 


