
Всички гости настанени на all inclusive план трябва да се идентифицират чрез гривни. Връщане - при напускане на хотела. При 

изгубена гривна – такса за нова 30 лева. 

Посещението на основния ресторант по време на всички основни хранения /закуска, обяд и вечеря/, става срещу предоставяне на 

хотелски паспорт, който се получава при настаняване. 

 

РЕСТОРАНТИ 

Основен ресторант към хотела: 

Закуска – 7.30 – 10.00 / Обяд – 12.30 – 14.30 / Вечеря – 18.30 – 21.00 

Бюфет, салати, супи, предястия, основни ястия, десерти, плодове, безалкохолни напитки, бира, вино, кафе / чай на закуска 

 

А-ЛА-КАРТ ресторанти: 

Фиксирано 4-степенно меню с включен пакет напитки /неограничени безалкохолни, сок и вода и една алкохолна напитка, 

съответно 300 мл бира или 150 мл вино или 50 мл твърд алкохол/. Има възможност за платена консумация на пакета - 29 лв. за 

възрастен и 14 лв. за дете. 

- Ресторант Созопол: 18:00-22:30 ч. /15.05-15.09./ 

Българска национална кухня 

- Средиземноморски ресторант: 18:00-22:30 ч. /01.06-01.09./ 

Европейска и Средиземноморска кухня 

- Италиански ресторант пица и паста: 18:00-22:30 ч. /01.06-25.09./ 

Италианска кухня 

А-Ла-Карт ресторантите са част от инклузивната програма при минумум престой 4 нощувки. За да използвате тази услуга е 

необходима предварителна резeрвация. Резервации са правят при Гест релейшън служител, разположен в хотела, на база заетост 

в ресторанта.  Броят посещения е в зависимост от резервирания престой: От 4 до 7 нощувки - 1 посещение, от 8 до 15 нощувки - 2 

посещения, над 15 нощувки - 3 посещения. 

ВАЖНО! Записването на а-ла карт ресторантите става само срещу хотелски паспорт. При забравен или загубен такъв се губи право 

на резервация. 

 

ЗАКУСКИ И НАПИТКИ 

 

СЛАДКАРНИЦА ФИЛИПОПОЛИС 

Работно време 10.00 – 18.00  /01.06 - 20.09./ Бисквити, сладки, вафли, безалкохолни напитки, кафе, чай, бира и вино. 

ДЖЕЛАТЕРИЯ 

Работно време 10.00 – 16.30  /01.06 - 15.09./ Сладолед. 

ХОТ ДОГ ЦЕНТРАЛНА АЛЕЯ 

Работно време 10.00 – 17.00 /01.06 - 15.09./ Хот дог и безалкохолни напитки. 

ФОРНЕТИ АНДАЛУСИЯ 

Работно време 10.00 – 16.30  /01.06 - 15.09./ Форнети. 

ПОНИЧКИ БАСЕЙН АНДАЛУСИЯ: 

Работно време 10.00 – 16.00  /01.06 - 15.09./ Понички. 

БУРГЕРИ /пул бар Роял парк/ 

Работно време 10.30 – 17.00 /01.06 - 15.09./ Бургери, бира и безалкохолни напитки, сокове, кафе, капучино, горещ шоколад. 

ПЪЛНЕНИ КАРТОФИ /лятна тераса централен басейн/ 

Работно време 11.00 – 16.00  /01.06 - 15.09./ Пълнени картофи. 

ФОРНЕТИ, СЛАДОЛЕД И ПУКАНКИ /Аквапарк Атлантида/ 

Работно време 10.00 – 16.30  /01.06 - 15.09./ Форнети, сладолед, пуканки. 

ПУКАНКИ ЦЕНТРАЛНА АЛЕЯ 

Работно време 10.00 – 17.00  /01.06 - 15.09./| Пуканки. 

БАР ПОРТОКАЛ 

Работно време 10.00 – 17.00  /01.06 - 15.09./ Различни видове сокове . 

 

БАРОВЕ 

 

ЛОБИ БАР 

 Работно време 10.00 – 24.00 Български алкохолни и безалкохолни напитки, бира и вино, кафе, капучино, горещ шоколад и чай. 

АНИМАЦИОННА ЗАЛА БРОДУЕЙ 

Работно време 20.00 – 23.00 /01.06 - 15.09./ Български алкохолни и безалкохолни напитки, бира. Последна поръчка в 22.45. 

НОЩЕН КЛУБ ГАЛАКСИ 

Работно време 22.00 – 02.00  /01.06 - 20.09./ Български алкохолни и безалкохолни напитки, бира. 

ПУЛ БАР АТЛАНТИДА 

Работно време 09.00 – 17.00  /01.06 - 15.09./ 

Бира, безалкохолни напитки, кафе и чай. 

 



АНИМАЦИЯ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Ваканционно селище Елените има екип от професионални аниматори. Дневната програма включва различни спортни и 

занимателни дейности – плажен волейбол, аеробика, водна гимнастика, водна топка и други. Вечерната анимация включва 

различни вечерни шоу програми. 

 

АКВА ПАРК АТЛАНТИДА 

Работно време 09.00 – 18.00  /01.06 - 15.09./ 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ АЛАДИН И АНАБЕЛ 

Работно време 10.00 – 12.00 и 14.00 – 18.00  /15.05 - 15.09./ Приемат деца от 4 до 12 години. Почивни дни: Аладин – понеделник, 

Анабел - неделя. 

ФИТНЕС ЦЕНТЪР 

Работно време 09.00 – 19.00 /15.05 - 15.09./ 

АМФИТЕАТРАЛНА АРЕНА 

ТЕНИС НА КОРТ 

Работно време 09.00 – 21.00 /01.06 - 15.09./ Безплатно ползване на корта. Ако не разполагате със собствени ракета и топки, можете 

да наемете такива срещу 12.00 лева на час. 

ТЕНИС НА МАСА 

Централна рецепция Вили Елени 

МИНИ ГОЛФ КЛУБ 

Работно време 09.00 – 11.00 и 17:00-21:00 /01.06 - 15.09./ Безплатно ползване на голф игрището, за наемане на стик и топка се 

заплаща депозит от 30.00 лева. 

МИНИ УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК 

Работно време 18.00 - 21.00 /почивен ден понеделник /, /01.06 - 15.09./ Безплатно влакче за деца, люлки и карусел на територията 

на комплекса. 

 

ШЕЗЛОНГ И ЧАДЪР 

Работно време 09.00 – 18.00 Те са част от All Inclusive пакета и можете да ги използвате на всички басейн в комплекса и в Аква Парк 

Атлантида, както и на зелената площ пред плажната ивица до изчерпване на свободните шезлонги. Моля, не резервирайте 

предварително шезлонг с поставяне на хавлии или други лични вещи, защото така затруднявате работата на екипа, който подържа 

комплекса и се грижи за комфорта на всички гости. Хавлии, поствени на шезлонг предварително, се считат за забравени и се 

отстраняват. 


