
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотел & СПА Астера 4*, к.к. Златни пясъци 

ALL INCLUSIVE ULTRA PLUS 2023 
 

Включени в цената услуги: 

НАСТАНЯВАНЕ: 

277 стаи с изглед към море, басейн, парк, с вана или с душ 

Настаняване след 15.00 ч.  
Освобождаване на стаите до 11.00 ч.  

Мини бар в хотелската стая с 1 бр. безплатна минерална вода на ден 

Wi Fi – безплатно ползване във фоайето и стаите на хотела  
Собствен плаж с безплатни 1 чадър и 2 шезлонга на стая 

В хотела не се допускат домашни любимци  
ИЗХРАНВАНЕ: 

2 ресторанта „Рустик“ и „Аква“ - изхранване на бюфет:  
- Закуска 07.30 – 10.30 

- Обяд 12.30 – 14.30 

- Вечеря 18.00 – 21.00 
По време на храненията са включени:  

- Топли и студени безалкохолни напитки от машина  
- Наливни бира и вино местно производство  
- Сладолед Тематичен бюфет 3 дни в седмицата на национална, 

мексиканска, азиатска,  
ориенталска и морска кухня Сухи пакети при ранно 

заминаване и късно пристигане 
Ресторантът се посещава в подходящо облекло  
Не се разрешава изнасянето на храна и напитки от ресторанта  

БАРОВЕ:  

ЛОБИ БАР– работно време: 00.00 – 24.00 

Топли напитки (кафе, чай) и студени безалкохолни напитки от машина 00.00 – 24.00 

Алкохолни напитки, наливни бира и вино местно производство 10.30 – 23.00 

Селектирани вносни алкохолни напитки 10.30 – 23.00 

(от 23.00 ч. до 10.30 ч. всички алкохолни напитки се заплащат)  

БАР БАСЕЙН с тераса Белвю – работно време: 10.30 – 22.30 

Топли и студени безалкохолни напитки от машина 10.30 – 22.30 

Коктейли, наливни бира и вино местно производство 10.30 – 22.30 

Селектирани високоалкохолни напитки 18.00 – 22.30 

БИЙЧ БАР– работно време: 10.00 – 17.00 

Наливни бира 10.00 – 17.00 

Топли и студени безалкохолни напитки от машина 10.00 – 17.00 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ВИТАМИН БАР– работно време: 00.00 – 24.00 

Топли напитки(кафе,чай) и студени безалкохолни напитки от машина 00.00 – 24.00 

Наливни бира и вино местно производство 10.30 – 23.00  
(Хотелът си запазва правото да променя работното време на обектите 
съобразно заетостта на хотела) 

 

СПЕЦИАЛЕН SPA & WELLNESS ПАКЕТ: 
вътрешен и външен басейн с безплатни шезлонги и чадъри  

сауна, парна баня (ползване по график) - 10.00-12.00ч. и 15.00-

19.00ч. фитнес  
Забележка: Гостите могат да получат хавлии за плаж от рецепцията в СПА центъра 

срещу синя карта, която получава всеки гост (възрастен и дете) при настаняването си в 
хотела. След употреба, върнете хавлията на рецепция Спа,за да получите обратно 

синята карта.Трябва да върнете синята карта на РЕЦЕПЦИЯ при напускане на хотела. 
Изгубена карта се таксува с цена 20.00 лв. 

 

АНИМАЦИЯ: 
Анимация за възрастни шест дни в седмицата, включваща:  

- Водни спортове – водна гимнастика, воден волейбол, водна топка;  
- Спортове – плажен волейбол, мини футбол, тенис на маса, дартс, 
бочия, шафълборд, аеробика, зумба;  
- Вечерни анимационни програми – коктейлни игри с награди, танцувални, бинго 
и куиз игри  

Анимация за деца на възраст от 4 до 12 години шест дни в седмицата, включваща:  
- Занимателни, спортни и тематични игри, детски ателиета, игри край басейна  
- Детски клуб 

- Детска дискотека 

 

УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ: 

СПА процедури, масажи, вани, лекарска помощ 

Сейф – наемане срещу заплащане на рецепция 

Телефонни разговори Паркинг – ограничен брой 

места- 20.00 лв на ден 
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