Oл Инклузив Плюс - описание
Основно хранене и напитки:
 Закуска – на блок маса в основен ресторант;
7:00 AM - 10:00AM
 Обяд – на блок маса в основен ресторант;
12:30 PM - 2:00PM
 Вечеря – на блок маса в основен ресторант
6:00 PM - 9:00 PM
Допълнителни храни и напитки:
 Печива – домашно приготвени, сервирани на бар-басейн;
11:00 AM – 12:00 AM
 Тостове, хот-дог,сандвичи&палачинки– домашно приготвени, сервирани на бар басейн
3:00 PM – 5:00 PM
 Сладолед – различни вкусове – сервиран на бар-басейн
3:00 PM – 5:00 PM
 Сладкиши, бисквити и мусове– домашно приготвени, сервирани на бар-басейн;
3:00 PM – 5:00 PM
 Сезонни плодове – сервирани на лоби бар;
12:00 PM – 2:00 AM
 Разнообразие от студени сандвичи и печива – сервирани на лоби бар;
12:00 PM – 2:00 AM
 Домашно приготвени сладкиши – сервирани на лоби бар;
12:00 PM – 2:00 AM
Напитки – 24/7 обслужване:
 Горещи напитки – чай, кафе, безкофеиново кафе, капучино, мляко, горещ
шоколад;
 Безалкохолни напитки – мин. вода, газирана вода, различни газирани и негазирани напитки;
 Наливна бира;
 Вино – червено и бяло;
 Алкохол – водка, джин, уиски, ракия, бял и червен ром, узо и ликьори;
 Коктейли – Куба Либре,, Джин Физ, Секс на плажа и др.
 Безалкохолни коктейли – Оранжада, Плодова фантазия и др.
 Винен шриц ;
Забележка: всичкият алкохол е българско производство

Басейн :
 Водна пързалка – “Боди слайд”- дължина 63.65м и височина 8.10 м.;
 Водна пързалка – “Тунел свободно падане” - дължина 65.30м и височина 8м.;
*подходящи за възрастни и деца над 6г.
 Детска пързалка „Слон”;
 Детска пързалка „Циклоп”;
 Семеен басейн, детски басейн;
 Шезлонги с шалтета;
 Чадъри;
 Хавлии
Развлекателни дейности:






Тенис на маса;
Стрийт фитнес;
Табла;
Шах;
Карти за игра и професионални маси

Бизнес дейности:
 Бизнес център - с възможност за принтиране, сканиране и безплатно ползване на PC;
 Конферетна зала - капацитет 90 човека, оборудвана професионално
В стаите:














Високоскоростен безжичен интернет;
Сейф;
Инстантно кафе и чай
Порцеланови и стъклени чаши
Електрическа кана;
Изцяло оборудван мини бар – срещу допълнително заплащане;
LED телевизор ;
Централна климатична инсталация;
Дигитален часовник;
Ежедневно почистване;
Събуждане по телефона;
Сешоар;
Всички бани са оборудвани с душове тип „тропически дъжд”;

