СЕЗОН 2022
ALL INCLUSIVE ПРОГРАМА
от 07:30ч. до 24:00ч
ALL INCLUSIVE Заведения
ЗАКУСКА
Ресторант Hermitage – основен бюфет ресторант
THE LEVEL Ресторант – бюфет ресторант (само за THE LEVEL гостите)
Късна Френска закуска – локацията ще бъде обявена
(кроасани, хляб, масло и конфитюр, кафе, чай, сокове
ОБЯД & СЛЕДОБЕДНИ ХРАНЕНИЯ
Ресторант Hermitage – основен бюфет ресторант
THE LEVEL Ресторант – бюфет ресторант (само за THE LEVEL гостите)
Пица (Тераса Ресторант Al Dente, външна локация)
Paellador Levante (разнообразие от Паеля, външна локация)
Снек бар (външна локация, отворен Юни-Септ.)
(закуски, алкохолни и безалкохолни напитки)
Италиански Панини (външна локация)
Конгресен бар – кафе пауза
Сладоледен щанд (външна локация; отворен Юни-Септ.)

07:30ч. – 10:00ч.
07:30ч. – 11:00ч
10:00ч. – 11:00ч.

12:30ч. – 14:30ч.
12:30ч. – 14:30ч.
12:00ч. – 17:00ч.
12:00ч. – 17:00ч.
12:00ч. – 17:00ч.
11: 00ч. – 17:00ч.
15:00ч. – 18:00ч.
10:30ч. – 12:30ч.
14:30ч. – 17:00ч.

ВЕЧЕРЯ
Ресторант Hermitage – основен бюфет ресторант
18:00ч. – 21:00ч.
THE LEVEL Ресторант – бюфет ресторант (само за THE LEVEL гостите)
18:00ч. – 21:00ч.
Ресторант Al Dente – Италиански бюфет ресторант
18:30ч. – 21:30ч.
*(с предварителна резервация на Рецепция)
Тематични вечери – разнообразие от тематични бюфети - българска, средиземноморска и
френска кухня
Напитки: вода, разнообразие от сокове и безалкохолни напитки, местни вина и бира, чай и
кафе.
ALL INCLUSIVE БАРОВЕ
The Stage bar (външна локация)
20:00ч. – 23:00ч.
Напитки – чай, кафе, местни високо алкохолни напитки, безалкохолни напитки, вино, бира

Lobby Bar Café Roma
07:30ч. – 24:00ч.
Напитки – чай, кафе, местни високо алкохолни напитки, безалкохолни напитки, коктейли, вино,
бира
All Inclusive екзотични и класически коктейли
Sunshine Café (бар край басейна)
Напитки – чай, кафе, местни високо алкохолни напитки,
All inclusive екзотични и класически коктейли

10:00ч. – 23:00ч.

На плаж „Мелиа Гранд Ермитаж“ чадър и два шезлонга на стая според наличността са на
разположение на гостите на хотела в периода от 01.06-15.09.2022. Предоставянето на
допълнителни чадъри и шезлонги е срещу заплащане.

МЕСТА ЗА СПОРТ & ЗАБАВЛЕНИЯ









Външен басейн
08:30ч. – 18:30ч.
Детски басейн
08:30ч. – 18:30ч.
Вътрешен басейн
08:30ч. – 20:30ч.
Фитнес Център
08:30ч. – 20:30ч.
Водни пързалки & Въжен Парк – от Юни до Септември
Спортен Бар – тенис на маса, билярд, сокър,
10:00ч. – 23:00ч.
TV зона за спортни предавания
Външно волейболно игрище & Стрелбище
Анимационна Програма – дневни спортни игри, мини дискотека и вечерни програми



KIDSDOM by Melia
Мини Клуб за деца от 4 до 12 години




Безплатно ползване на шезлонзи и чадъри на външния басейн
Безплатна Wi-Fi връзла във всички стаи и хотелски части





ДРУГИ ВКЛЮЧЕНИ УСЛУГИ
Сейф в стаята
Ютия и маса за гладене – при поискване, за 30 мин.
Бебешко креватче

10:30ч. – 13:00ч.
15:00ч. – 17:30ч.

СЪОРЪЖЕНИЯ И УСЛУГИ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛЩАНЕ

Рум Сервиз
0:00ч. – 24:00ч.

Café Roma
0:00ч. – 24:00ч.
Разнообразие от вносни алкохолни напитки, екзотични и класически коктейли. Атрактивни
дневни промоции.
YHI SPA Център




Процедури за тяло
Кислородни терапии за лице
VIP SPA апартамент





08:30ч. – 20:30ч
MINI YHI SPA процедури
Парна баня
Сауна

Мини Бар– детайлен ценови лист във всяка стая.




ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Задължителен е Дрес Код във всички ресторанти и закрити заведения в
хотела, което изключва носенето на бански костюми, потници (за мъжете),
шорти (на вечеря) и чехли.

Настаняване – 15:00ч. /ранно настаняване - след запитване и по възможност
срещу допълнително заплащане/.

Напускане –12:00ч. /Късно напускане - след запитване и по възможност срещу
допълнително заплащане/.

Хавлии за басейна – карти за хавлии се получават на основна рецепция. Таксата
за загубена карта или хавлия е 30 лева.

Метод на плащане – при плащания в брой се приема само Българска национална
валута; приемат се всички кредитни карти с изключение на “Diners club”, “Amex”.

All-Inclusive пакетът включва алкохолни напитки, безалкохолни напитки и
коктейли с български алкохол.

Вносни ликьори, коктейли, приготвени с вносен алкохол и фрешове се заплащат
допълнително.
*** Работното време на всички външни питейни заведения и заведения за
хранене е възможно да бъде променено, в зависимост от климатичните условия.

