
 
 
 
 
 
 
 

 

ХОТЕЛ АСТОР ГАРДЪН 5*, к.к. Св. Св. Константин и Елена АLL INCLUSIVE ULTRA PLUS 

2023 
 
Паркинг:  

Паркингът е безплатен за всички гости на хотела 

 

AQUAHOUSE Thermal & Beach СПА център (всеки ден от 08:30 до 20:30):  
15% отстъпка за всички СПА процедури 

 

Ресторант Azzaro, блок маса (ет. – 1), включен в цената на настаняването:  
Закуска: 07:30 до 10:30  
Обяд: 12:30 до 14:30  
Вечеря: 18:00 до 21:00 

 

Monty, A la Carte ресторант (ниво рецепция), извън цена на настаняването, по цени в 

менюто::  
Закуска: 07:30 до 10:30  
Обяд: 12:00 до 14:30  
Вечеря: 18:00 до 22:30  

Гостите на хотела получават 10% отстъпка в ресторант Monty. 

 

Павилион Лена, бар басейн:  
Леки храни, сладолед и напитки: 10:00 до 17:00 

 
Топли храни: 11:00 до 15:00  
Веднъж в седмицата Диджей от 16.30 до 18.30ч. 

 

Плажен бар:  
Топли и студени напитки: 10:00 до 17:00  
Препоръчваме Ви да посетите и Villa Chinka Cocktail Bar (не е включен в цената на 

настаняването) 

 

Лоби бар:  
All Inclusive алкохолни напитки: 10:30 до 23:00 All Inclusive топли и безалкохолни напитки 24/7 A la 

Carte бар 24/7 

 

Wi-Fi:  
Безплатен интернет в общите части и хотелските стаи 

 

Детски клуб и анимация:  
Детски клуб: за деца от 4г.- 12г., всеки ден от 10:00 до 13:00 и от 16:00 до 18:00, мини диско от 20:00 

Анимация за възрастни и деца: 10:30 до 13.00 и от 16:00 до 18:00  



 
 
 
 
 
 

За по-подробна информация – информационно табло до ресторант Azzaro, ет. -1 

 

Спорт и отдих:  
СПА център, фитнес & вътрешен басейн: 08:00 до 20:00 
 
Външен басейн: 08:00 до 20:00  
Плаж: 08:00 до 20:00 ( безплатни чадъри и шезлонги за гостите на хотела на плажове Astor Garden  
& MORE – 1 чадър и два шезлонга/ кресла на стая)  
Плажни хавлии: при настаняване на рецепция се получават карти, които се заменят за хавлии в 

СПА центъра ( ет.-1) 
 
Не е разрешено резервирането на чадъри и шезлонги на плажа и басейните 

Четири пъти в седмицата - музика на живо | пиано 
  


