ALL-INCLUSIVE
2021

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Всички гости настанени на All Inclusive пакет трябва да се идентифицират чрез гривни.
ВРЪЩАНЕ | При напускане на хотела
ИЗГУБЕНА ГРИВНА | Такса за нова 30.00 BGN.

COVID-19 МЕРКИ
Сигурността на гостите ни е наш основен приоритет, за това екипът ни въведе
допълнителни правила и противоепидемични мерки за превенция и контрол на
територията на комплекса и на прилежащите обекти, всички съобразени и
съгласно насоките на здравните органи.

ВСИЧКИ МЕРКИ | www.victoriagroup.bg/covid-19-measures/

Версия: 07.06.2021. Хотела си запазва правото да прави промени. Моля, винаги проверявайте, дали имате последната версия на:
www.victoriagroup.bg/hotel-packages-description

ALL-INCLUSIVE 2021 | ROYAL CLUB VICTORIA ELENITE

РЕСТОРАНТИ
ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ КЪМ ХОТЕЛА В КОИТО СТЕ НАСТАНЕНИ
Закуска – 7.30 – 10.00 | Обяд – 12.30 – 14.30 | Вечеря – 18.30 – 21.00 | ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА
Бюфет със салати, супи, предястия, основни ястия, десерти, плодове
Напитки: безалкохолни напитки, бира, вино, кафе / чай на закуска

ИТАЛИАНСКИ РЕСТОРАНТ | 18.00 – 22.00 ч | 01 ЮНИ – 15 СЕПТ |
ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА *
A la cart ресторант, разположен на крайбрежната алея, предлагащ изискана селекция от пица, паста и
антипасти.
Напитки: бира, вино, местни алкохолни и безалкохолни

* КАК ДА РЕЗЕРВИРАТЕ A-LA CARTE РЕСТОРАНТ
A-la carte ресторантa става част от Вашата Ultra All Inclusive програма при минимум престой 4 нощувки.
Необходима е предварителна резервация. Резервации са правят сутрин, при Гест Рилейшън служител,
в хотела в който сте настанени и е на база заетост в ресторантите.
ОT 4 ДО 7 НОЩУВКИ | 1 посещение
ОТ 8 ДО 15 НОЩУВКИ | 2 посещения
НАД 15 НОЩУВКИ | 3 посещения
ВАЖНО: Местата в A-la-cartе ресторантите са ограничени и се получават при наличoст!

COVID-19 МЕРКИ
Изхранването на туристите е на блок маса е съобразено с изискванията на Министерството на
здравеопазването за работа на хотелите и ресторантите в условия на епидемия.

Версия: 07.06.2021. Хотела си запазва правото да прави промени. Моля, винаги проверявайте, дали имате последната версия на:
www.victoriagroup.bg/hotel-packages-description
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СНАК & НАПИТКИ

ДНЕВНИ СНАК ЛОКАЦИИ | ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА
Докато сте на плажа или просто се разхождате из курорта, можете да се насладите на разнообразни
закуски и напитки. Всички те са част от концепцията All Inclusive.

КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ | 10.00– 17.00 ч | 01 ЮНИ – 20 СЕПТ | ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА |
Бургери, Гирос, Хот-Дог, Форнети

ЛОБИ БАР | Към хотела в които сте
настанени

ПУЛ БАР | Хотел Роял Бей & Хотел
Роял парк

10.00 – 24.00 ч | ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

10.30 – 17.00 | 01 ЮНИ – 15 СЕПТ |

Български алкохолни и безалкохолни
напитки, бира и вино, кафе, капучино,
горещ шоколад, чай и сладки изделия

ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА
Сладолед, бира и безалкохолни напитки,
сокове,чай, кафе, капучино, горещ
шоколад

АКВА ПАРК СНАК И НАПИТКИ
10.00 – 17.00 ч | 01 ЮНИ – 15 СЕПТ | ЧАСТ
ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

В Аква Парк Атлантида
Напитки: бира, безалкохолни и топли
напитки

Версия: 07.06.2021. Хотела си запазва правото да прави промени. Моля, винаги проверявайте, дали имате последната версия на:
www.victoriagroup.bg/hotel-packages-description
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ПЛАЖНИ ЗАБАВЛЕНИЯ
БАСЕЙН & ПЛАЖ
09.00 – 18:00 ч | ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА МЕСТАТА | ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

Достъп до плаж и открит басейн към всеки от хотелите с безплатни шезлонг и чадър,
подредени според изискванията на Министерството на туризма

ВАЖНО: Кърпи, поставени предварително на шезлонги, се считат за забравени и ще бъдат
премахнати.

АКВА ПАРК АТЛАНТИДА
10.00 – 18.00 ч | 01 ЮНИ – 15 СЕПТ | ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

Безплатен достъп до аквапарк с 4 пързалки и отделна детска секция с подходящи
пързалки за малчугани. Аква парк разполага с 3 открити басейна с безплатен шезлонг и
чадър / до изчерпване на количествата /.

ЗАБАВЛЕНИЕ & ПАРТИТА
Имаме 3 основни направления на развлекателната концепция: музикални събития и партита, спортни
забавления и детски забавления с професионални аниматори. Изберете най-доброто за вас!
Във връзка с Covid-19, всички събития ще се провеждат само на открито!

АМФИТЕАТЪР
СПОРЕД ПРОГРАМА | ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

Шоута и концерти

СПОРТ
ДНЕВНИ ЗАНИМАНИЯ

ТЕНИС КОРТ & МИНИ ГОЛФ

СПОРЕД ПРОГРАМАТА |

09.00 – 21.00 ч | 01 ЮНИ – 15 СЕПТ |

ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

Ежедневни занимания на територията
на комплекса, като Зумба, Йога, Аква
Аеробика, Кросфит и др.

На разположение е и оборудване.

Версия: 07.06.2021. Хотела си запазва правото да прави промени. Моля, винаги проверявайте, дали имате последната версия на:
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ФИТНЕС ЦЕНТЪР & ТЕНИС НА МАСА
09.00 – 19.00 ч | ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА
ДЕТСКИ КЛУБ

ДНЕВНА & ВЕЧЕРНА АНИМАЦИЯ

На територията на комплекса

На територията на комплекса

10.00 – 12.00 ч & 15.00 – 17.00 ч | 01 ЮНИ 15 СЕП | ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

СПОРЕД ПРОГРАМА | 01 ЮНИ – 15 СЕП

Деца между 4 и 12 години

Разнообразие от забавни дневни
занимания.

Почивен ден: понеделник

ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

Вечерна анимация и детска дискотека

ДРУГИ УСЛУГИ
СПА ЦЕНТЪР ХОТЕЛ РОЯЛ КАСЪЛ
09.00 – 21.00 ч | СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ:

Достъп срещу заплащане до вътрешен басейн, сауна, парна баня, ледено ведро, масажи,
хамам и др.

ИНТЕРНЕТ

ПАРКИНГ

ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

Безплатен базов интернет на лоби и

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

рецепция, към всеки хотел от
комплекса

Цената е 12.00 BGN. на ден на
автомобил.Местата са ограничени и
предварителна резервация не е
възможна

МИНИ МАРКЕТ

ДРУГИ

09.00 – 20.00 ч | СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Напитки, сувенири и плажни
аксесоари на територията на курорта

Телефон, такси, кола под наем,
обмяна на валута, медицинско
обслужване

ПРОМЕНИ| | ВЕРСИЯ: 07.06. 2021.
Хотела си запазва правото да прави промени, включително и да променя датите и часовете на
отваряне и затваряне на услугите и съораженията. Моля, винаги проверявайте дали имате последната
версия на: www.victoriagroup.bg/hotel-packages-description
Версия: 07.06.2021. Хотела си запазва правото да прави промени. Моля, винаги проверявайте, дали имате последната версия на:
www.victoriagroup.bg/hotel-packages-description

