
 

 
 
 
 

 
Meliã Grand Hermitage с гордост предствя най- високото ниво на персонално 

обслужване! Всеки детайл е перфектен и сътворен специално за вас и идеята да се 
насладите на уникално THE LEVEL изживяване 

 
 Настаняване в супериорни THE LEVEL стаи, в зависимост от типа резервирана стая; 

 
THE LEVEL стая с гледка към морето /директна морска гледка/ 
THE LEVEL стая с гледка към парка 
THE LEVEL Джуниър Апартамент /странична морска гледка/ 
THE LEVEL Делукс Апартамент /гледка към парка или морето, в зависимост от 
възможностите на хотела/  

 Индивидулна THE LEVEL Рецепция с персонален check-in, check-out. Всичко от това в 
луксозна и уютна атмосфера. VIP персонално облужване при посрещане; 

 Безплатни артикули от Мини Бара, които се презареждат дневно. Допълнително 
заплащане е приложимо за някои артикули. Детайлна ценова листа е на 
разположение в стаите;  

 Чай & Кафе във всички THE LEVEL стаи- зареждат се дневно; 
 Удължена закуска до 11:00ч и обяд и вечеря в ексклузивен THE LEVEL Ресторант с 

уютна тераса; 
 Достъп до ексклузивен, релаксиращ The Level Lounge, със спираща дъха гледка 

към Черно Море, предлагащ дневно „Отворен бар“ с маркови ликьори и 
безалкохолни напитки от 14:30ч до 17:00ч & Чай от 16:00ч до 17:00ч. Работното врема 
на The Level Lounge е от 13:00ч до 20:00ч. 

 Безплатна е на разположение Wi-Fi връзка във всички THE LEVEL стаи и ексклузивни 
THE LEVEL зони. 

 Достъп до THE LEVEL ГРАДИНА & БАСЕЙН ЗОНА с отоплаяем басейн за възрастни и 
деца. THE LEVEL екипът с радост ще задоволи вашите желания по време на престоя 
ви в тази екслузивна зона. 

 Достъп до ТHE LEVEL Garden bar. Насладете се на богат асортимент от местни 
алкохолни и безалкохолни напитки всеки ден от 10:00ч до 17:00ч. 

 Безплатна сауна и парна баня в YHI SPA Център. 
 50% Намаление от услугите за пране. 

 
 

THE LEVEL, КОЙТО ЗАСЛУЖАВАТЕ! 
 


