
АLL INCLUSIVE ULTRA PLUS 2022 
Настаняване 

225 стаи с изглед към море, басейн, парк, с вана или с душ 
Настаняване след 15.00 ч. 

Освобождаване на стаите до 11.00 ч. 
Напитка за Добре дошли – във фоайето на хотела 

Мини бар в хотелската стая с 1 бр. безплатна минерална вода, кафе и чай 
 Wi Fi – безплатно ползване във фоайето и стаите на хотела 

В хотела не се допускат домашни любимци 
Пушенето е разрешено само на открити места 

Паркинг 
 

Изхранване 
Основен ресторант Азаро 
Закуска 07:30-10:30 ч. 
Обяд 12:30-14:30 ч. 
Вечеря 18:00-21:00 ч. 

Късна закуска до 11:00 ч. /континентална/ 
Минимум 3 тематични бюфета на седмица с различна тематика: 

мексиканска, азиатска, ориенталска, българска или средиземноморска кухня 
Организирани на шведска маса 

По време на храненията са включени : 
- Топли и студени безалкохолни напитки от машина 

- Наливни бира и вино местно производство 
Лоби бар 

Топли и студени безалкохолни напитки от машина 00.00 – 24.00 ч. 
Алкохолни напитки, наливни бира и вино местно производство 10.30 – 23.00 

ч. 
Селектирани вносни алкохолни напитки 10.30 – 23.00 ч. 

(от 23.00 ч. до 10.30 ч. всички алкохолни напитки се заплащат) 
Павилион Лена – работно време 10.00 - 17.00 ч. 

Леки закуски 
Салати, скара, пици, бургери 
Кафе/чай, сладки и сладолед 



Топли напитки (кафе, чай) и безалкохолни напитки 
Местни и селектирани вносни алкохолни напитки 10:30 – 17:00 

Наливни бира и вино 
Развлекателна програма, предлагана от хотела 6 дни в седмицата 

/дневна и вечерна/ и разнообразни допълнителни дейности. 
Специално за децата 

Мини клуб за деца от 4 до 12 години /5 пъти седмично, половин ден/ 
Мини дискотека 19:30 – 20:00 

Детски външен басейн 
Детски столчета в ресторанта 

Бебешка кошара – при поискване 
 

Спорт и уелнес 
Фитнес 
Сауна 

Парна баня 
Вътрешен басейн 
Външен басейн 

Шезлонги и чадъри на басейна 
Собствен плаж с безплатни 1 чадър и 2 шезлонга на стая /не се допуска 

резервиране/ 
Въздушен хокей 
Тенис на маса 

Билярд 
 

Услуги срещу заплащане 
СПА процедури, масажи, вани 

Телефонни разговори 
Мини бар 
Рум сървис 

Пране и химическо чистене 


