
Програма ОЛ ИНКЛУЗИВ УЛТРА – хотел АТЛАС В ЦЕНАТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

273 стаи с изглед към море, басейн, парк, с вана или с душ 
Настаняване 15:00 ч.
Освобождаване на стаите до 11:00 ч.
Напитка за „Добре дошли“ – във фоайето на хотела
Мини бар в хотелската стая – безплатно минерална вода 
Wi Fi – безплатно ползване във фоайето и лоби бара на хотела
Безплатен паркинг (ограничен брой места)
В хотела не се допускат домашни любимци
Съгласно българското законодателство пушенето в обекта е разрешено само на определени открити места в
хотелския комплекс.

НАСТАНЯВАНЕ: 

Основен ресторант „Атлас“ - изхранване на бюфет: 

По време на храненията са включени: 

Тематичен бюфет 5 дни в седмицата на националната, мексиканска, азиатска, ориенталска и морска кухня 
Детски кът в ресторанта
Сухи пакети при екскурзии, ранно заминаване и късно пристигане
Ресторантът се посещава в подходящо облекло
Не се разрешава изнасянето на храна и напитки от ресторанта

ИЗХРАНВАНЕ: 

       Закуска       07.30 – 10.30 ч. 
       Обяд           12.30 – 14.30 ч. 
       Вечеря       18.00 – 21.00 ч.

       Топли и студени безалкохолни напитки от машина 
       Наливни бира и вино местно производство

Топли и студени безалкохолни напитки от машина                                   
Алкохолни напитки, наливни бира и вино местно производство            
Селектирани вносни алкохолни напитки                                                     

Топли и студени безалкохолни напитки от машина 
Коктейли и наливни бира местно производство

Топли и студени безалкохолни напитки от машина, вино местно производство 
Късна закуска 
Снакс, пица, хамбургери, хот-дог, дребни сладки 
Сладолед 

Барове: 
ЛОБИ БАР с тераса към басейна - работно време:                                     

      (от 23.00 ч. до 10.30 ч. всички алкохолни напитки се заплащат) 
БАР БАСЕЙН - работно време

ЗАКРИТА ТЕРАСА РЕСТОРАНТ - работно време:

(Хотелът си запазва правото да променя работното време на обектите съобразно заетостта на хотела)

00.00 – 24.00 ч
00.00 – 24.00 ч
10.30 – 23.00 ч
10.30 – 23.00 ч

10.30 – 18.00 ч
10.30 – 18.00 ч
10.30 – 18.00 ч
10.30 – 18.00 ч
10.30 – 18.00 ч
10.30 – 12.00 ч
12.00 – 18.00 ч
10.30 – 18.00 ч

Външен басейн и външен детски басейн с 2 пързалки
Вътрешен басейн – отопляем през май и октомври
Шезлонги и чадъри на басейна (до изчерпване на количеството им, като резервирането им е забранено)
Сауна и парна баня (ползване по график: 10.00 – 12.00 ч. и 15.30 – 18.30 ч.)
Фитнес зала

СПЕЦИАЛЕН SPA & WELLNESS ПАКЕТ: 

Водни спортове – водна гимнастика, аква зумба
Спортове – плажен волейбол, мини футбол, тенис на маса
Вечерни анимационни програми

Занимателни, спортни и тематични игри, детски ателиета, игри край басейна
Детски клуб 
Детска дискотека 
Детска площадка

Анимация: 
Анимация за възрастни:

Анимация за деца на възраст от 4 до 12 години: 

СПА процедури, масажи, вани, фризьорски услуги, маникюр и педикюр, лекарска помощ 
Сейф в стаята 
Телефонни разговори
Рум сървиз
Пране и химическо чистене
Билярд, джаги

УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ:


