
 

ВИЛИ „ХОЛИДЕЙ“ 

All inclusive пакет  2023 

 

Настаняване: 
✓ Едностайни климатизирани вили, с 3 единични легла, телевизор, хладилник, D/WC,  тераса с лека мебел.  

Вилите са с  площ  16  кв. м., подходящи за настаняване на 3 - 4 членни семейства. При поискване, може да 
се осигури допълнително  легло. 

✓ Настаняване на гостите след  14:00 ч, освобождаване на вилите до 11:00 ч. 
✓ При настаняване се започва с обяд, при напускане се завършва със закуска. 

Ресторант “РОПОТАМО“ -  кулинарно пътешествие около света 

✓ 7:30 ч. – 10:00 ч. – континентална закуска  на блок маса.  

✓ 12:30 ч. – 14:30 ч - обяд на блок маса – международна кухня, show cooking, вкл. вегетариански и диетични 
ястия, сладолед, богат избор от плодове и десерти.  

✓ 15:00 ч. – 17:30 ч. - междинно хранене – SNAK BAR Forest beach - открита тераса на основния ресторант –  
различни видове street food 

✓ 19:00 ч. – 21:30 ч. - вечеря на блок маса – международна кухня, show cooking, тематични вечери, барбекю 
шест вечери в седмицата, включително  вегетариански и диетични ястия, сладолед, плодове и десерти.  

Барове: 

✓ 09.00 ч. - 23.00 ч. - All inclusive напитки: чай, кафе, какао от вендинг машини, кафе Еспресо, минерална 
вода, безалкохолни негазирани и газирани напитки от пост-микс машина, коктейли - безалкохолни и 
алкохолни, наливна бира, наливно вино, пенливо вино, български високо алкохолни напитки и ликьори.  

✓ След 23.00 ч. напитките от баровете се заплащат.  
Барове – работно време 

✓ 12:30 – 14:30 ч. – Бар „Ропотамо“ . All inclusive 
✓ 09:00 – 23:00 ч.  – Бар басейн към основен ресторант.  All inclusive 
✓ 10:00 – 01:00 ч. Бар „Киндин – Киндан“ – Релакс бар срещу заплащане 

Плаж и басейни – безплатни шезлонги  и чадъри на басейните 

✓ Плажът е  охраняем от водно-спасителна служба от  08:00 до 18:00 ч. 
✓ Чадъри и шезлонги на плажа се заплащат допълнително 

Моля, спазвайте флаговата сигнализация и указанията  на водно-спасителната служба! 
✓ Басейни – охраняеми от спасител от  08:00 до 18:00 ч., 2 броя до основния ресторант,  с отделни детски 

секции и безплатни шезлонги и чадъри до изчерпване на наличните.   
Моля, спазвайте инструкциите за ползване на басейна! 
Анимация - 6-дневна и вечерна анимационна програма за възрастни на новата анимационна сцена пред 

ресторанта, детска   площадка, плажен волейбол, футбол, стрелба с лък, фитнес на открито и други спортни 
активности и тихи игри. 
Допълнителни безплатни услуги :  

✓ Wi-Fi достъп, тенис на маса, федербал, шах, табла, детска площадка, бебешка кошара, шезлонги до 
басейните, фитнес на открито, многофункционална спортна площадка с мека настилка за футбол, волейбол, 
баскетбол. 

Платени услуги: 

✓ Изнасяне на храна от ресторанта по време на закуска, обяд и вечеря. 
✓ Бар „Киндин-Киндан“ 
✓ СПА център в х-л Магнолиите: масажи, водни процедури, джакузи, сауна, парна баня, козметични услуги и 

фризьорски салон, Масажно студио Форест бийч: класически масажи. 
✓ Три игрища за тенис на корт с настилка шамот. 
✓ Телефонни обаждания. Вносни алкохолни напитки и коктейли с тях, пакетирани продукти на бара.   
✓ Велосипеди под наем. 
✓ Медицинско обслужване.  
✓ A la cart – ресторанти и барове на плажа. 
✓ Паркинг, Сейф на рецепция 

 
Желаем Ви приятна почивка! 

 


