
Ultra All inclusive 2019 г. 

 

Основни хранения:  

(07:30-10:00) – Закуска; 

(12:00-14:00) – Обяд; 

(18:00-21:00) – Вечеря. 

Дрес кодът по време на вечеря изисква дълги панталони за мъжете.  

 

Всички основни хранения са в основен ресторант, на бюфет. 

3 пъти седмично има Тематични вечери (Средиземноморска, Българска и др.) 

A-la-carte - възможност веднъж по време на престоя (в случай на 7 или повече нощувки) за А-la-carte вечеря в Рибен 

ресторант или Барбекю терасата с предварителна резервация (24 часа по-рано). 

 

(10:00-11:00) - късна закуска - континентален стил; 

(14:00-16:00) - пица и спагети; 

(16:00-17:00) - кафе, чай и дребни сладки; 

(00:00-02:00) - късна вечеря; 

 

(00:00 - 24:00) - разнообразни алкохолни напитки българско производство и внос (уиски, водка, джин, бренди), топли 

напитки, безалкохолни и газирани напитки, и българска бира, се предлагат безплатно на Лоби Бара. 

(10:00 - 22:30) - разнообразни алкохолни и безалкохолни напитки българско производство и внос, топли напитки се 

предлагат безплатно на бар-басейна. 

По време на закуска, обяд и вечеря в основния ресторант се сервират безалкохолни напитки, вино и българска бира. 

 

Спортни, развлекателни програми и допълнителни услуги, включени в пакета Ultra all inclusive 

 

Тенис на маса, фитнес, шах, дартс, водна топка в басейна, мини футбол, волейбол, баскетбол, аеробика, водна 

гимнастика, дневна спортна анимация и игри. 

Шест дни в седмицата се предлага вечерно шоу, което стартира в 21:00 часа. 

Безплатно ползване на шезлонги и чадъри около басейните и на плажа. 

Безплатен WI-FI достъп в лобито на хотела и супериорните стаи. 

 

За децата:  

 

Анимация за деца, детски клуб, детска площадка, открит детски басейн с водна пързалка, детска секция към единия 

външен басейн. 

Детски клуб от 10:00-12:00 ч. и от 15:00-17:00 ч., 6 дни в седмицата. 

Анимацията е за деца между 4 и 12 години. Деца под 4 г. се допускат само с придружител. 

Детска дискотека от 20:30-21:00 ч. 

Безплатно бебешко креватче в стаята. 

Безплатни детски столчета в ресторанта. 

 

Допълнителни услуги срещу заплащане: 

 

Интернет ъгъл, сейфове на рецепция, телефон, сауна, масаж, билярд, такси, рент а кар, лекар, пране, химическо 

чистене, паркинг (ограничен брой паркоместа, в случай, че няма свободни, съветваме гостите да ползват паркинг в 

съседство). 


