
 

 

Сезон 2023 

Ultra All Inclusive концепция  

Лоби бар на разположение от 00:00 ч. до 24:00 ч.  

Селекцията от включени напитки следва да бъде допълнително оповестена. 

Включени услуги: 
 

• Закуска, обяд и вечеря на шведска маса в основен ресторант 
Demeter  
Закуска: 07:30-10:30/ Обяд: 12:30-14:30/ Снакс: 15:30-16:30/ 
Вечеря: 18:30-21:00 

• Топла супа 23:00-24:00 в зоната на Лоби бара в периода 
21.06-31.08 

• Сладолед ще се сервира в ресторант Demeter по време на 
обяд и вечеря  

• Оборудване за приготвяне на бебешка храна 

• Безалкохолни, местни и вносни алкохолни напитки 24/7 (в 
часовете от 10:00-01:00 пълен UAI бар; в часовете 01:00-10:00 
се сервират безалкохолни напитки, бира и вино) в периода 
21.06-31.08 

• Бар на басейна 10:00-17:00 часа 

• Безплатно ползване на чадъри и шезлонги край басейна 

• Безплатно ползване на чадър и 2 шезлонга на стая на плаж 
Ривиера от 01 юни до 30 септември 

• Безплатен транспорт до плаж Ривиера по график от 1 юни 
до 30 септември по график 

** за работното време и включените активности, моля 
потърсете информация от Рецепция 
 

 

Включени напитки в основния ресторант и 
обозначените барове: 

• Кафе, чай и мляко 

• Безалкохолни напитки, минерална вода и разнообразие от 
сокове 

• Местна и вносна наливна бира 

• Местни бели, розе и червени вина 

• Местни и вносни алкохолни напитки (водка, джин, ром, 
уиски, бренди, мастика, ликьори) 

• Минибар: 1 бутилка 1,5 л вода +2 бири + 2 безалкохолни 
напитки в деня на пристигане в периода 21.06-31.08 

• Сет за кафе и чай 

             * допълнителната консумация ще бъде таксувана 

Допълнителни услуги: 
 

• Медицински и спа център Афродита -
разнообразие от спа, възстановяващи и 
оздравителни процедури  

• Обслужване от лекар 

• Предлагане на екскурзии и пътувания с 
яхта 

• Трансфер до летище, такси 

• Детегледачка 

• Организация на партита и частни 
тържества  

• Плодови и зеленчукови фрешове 

• Паркинг– при наличност/не е 
възможна предварителна резервация/-
25лв на кола на ден. 

 
 
*  За информация за нашите допълнителни 
услуги, моля свържете се с Отдел Рецепция. 



 

 

 

 
Други включени услуги: 

• Дневна анимационна програма и мини-клуб; дневни занимания, вечерна анимация, тематични партита и жива 
музика от 15 юни до 10 септември 

• Мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол, волейбол, тенис от 15 юни до 10 септември; 

• Два открити басейна, единият от които с водни пързалки; 

• Сауна, закрит басейн; 

• Безплатни чадъри и шезлонги около басейна; 

• Открита детска площадка; 

• Фитнес зала с уреди Precor®- 08:00-12:00/ 14:00-20:00) 

• Безплатен превоз с мини влакче до плаж Ривиера по график (10:00-17:00) 

• Безплатен безжичен интернет в хотела 

• Безплатно ползване на съоръженията на хотел Хелиос Спа с изключение на ресторанта 

• За гостите настанени в апартаменти се предлага резервирана маса във Dionysus VIP Lounge и резервирано парко 
място срещу заплащане. 

• Почистване на стаите: включва смяна на спално бельо, хавлии, зареждане на консумативи, цялостно почистване 
на всеки три дни 

 

BB /нощувка и закуска/ включва: 

• Закуска на шведска маса в основен ресторант Demeter 07:30 – 10:30. Сет за сервиране на кафе и чай е включен в 
BB борд. За допълнителна консумация гостите се таксуват. 

 
Спорт и развлечения:  

• Безплатно ползване на два открити басейна, единият от които с пързалки и на вътрешен басейн 

• Безплатни чадъри и шезлонги около басейните (според наличността) 

• Анимационна програма – дневни активности, вечерно шоу, детска дискотека, бяло и червено парти до басейна 

• Безплатно ползване на многофункционално игрище за мини футбол, тенис, йога, пилатес, зумба, степ аеробика, 
аква аеробика. За да участват в активностите, гостите трябва да се свържат с анимторския екип на хотела (15 
юни-10 септември) 

• Безплатен Фитнес център с уреди Precor (08:00-12:00/ 14:00-20:00) 

• Безплатно ползване на сауна  

• Безплатен транспорт с мини влакче до плаж Ривиера по разписание 

• Безплатен Wi-Fi интернет в хотела 

• Почистване на стаите: включва смяна на спално бельо, хавлии, зареждане на консумативи, цялостно почистване 
на всеки три дни 

Безплатно ползване на съоръженията на Хотел Хелиос СПА с изключение на ресторанта. 

 

 

* Закуска, обяд, снакс и вечеря се сервират на шведска маса в основен ресторант Demeter; 

* Не се допуска посещение на ресторанта по бански костюми или топлес; 

* Не се разрешава изнасянето на храна от ресторанта; 


