Описание All Inclusive
Летен сезон 2021
БЮФЕТ РЕСТОРАНТ
 Закуска: 07:30 ч. – 10:00 ч.
 Обяд:
12:30 ч. – 14:30 ч.
 Вечеря: 18:30 ч. – 21:00 ч.
Голямо разнообразие от топли и студени ястия, хрупкави салати, добре познати ястия от интернационалната кухня, леки десерти,
пресни плодове, зеленчуци на скара, сочни стекове на скара и риба в зоната за шоу кукинг.
Предлагат се също: наливно вино /бяло, розе и червено/, наливна бира, местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, мляко,
топъл шоколад, кафе и голямо разнообразие от билкови и плодови чайове.

А-ЛА-КАРТ РЕСТОРАНТ /РАБОТИ СЕЗОННО - 01.06 – 31.10/
Специално за нашите гости организираме вечеря по сет меню. Всички гости имат възможност да резервират своята вечеря безплатно,
веднъж по време на престоя им от мин. 7 нощувки, на Рецепция, поне един ден предварително. А-ла карт вечерите се провеждат 2 дни в
седмицата – вторник и петък /19:00 ч./.

ЛОБИ БАР
 Напитки: 10:00 ч. – 23:00 ч.
Гостите могат да избират от местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, сокове, коктейли, топли напитки (кафе, капучино,
мляко, какао, мока, горещ шоколад).
 Лека закуска: 10:00 ч. – 11:00 ч. / 16:00 ч. – 17:00 ч.
Просторният лоби бар на хотела предлага също и вкусна лека закуска със сладки и соленки от 10:00 ч. до 11:00 ч.

БАР НА БАСЕЙНА /РАБОТИ СПОРЕД МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ/
 Напитки: 10:00 ч. – 18:00 ч.
Намира се до външния басейн и предлага местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, сокове, коктейли, топли напитки (кафе,
капучино, мляко, какао, мока, горещ шоколад).
 Хранене: 11:00 ч. – 17:00 ч.
Богата селекция от студени сандвичи и бургери, сладолед.

ФРЕШ БАР /РАБОТИ СЕЗОННО - 01.06 – 31.10/
 Напитки: 10:00 ч. – 12:00 ч. / 15:00 ч. – 17:00 ч.
Фреш барът се намира в Зоната за релакс и предлага прясно изцедени сокове от цитруси, зеленчуци и други плодове, смутита, млечни
шейкове, ароматни чайове, фитнес и енергийни коктейли.

НОЩЕН КАРАОКЕ БАР /РАБОТИ СЕЗОННО - 01.06 – 31.10/
 Напитки: 21:30 ч. – 23:00 ч.
Нощният бар е разположен до Залата за игри и предлага богато разнообразие от местни алкохолни напитки, наливно вино, наливна
бира, безалкохолни напитки и коктейли. Работното време на Нощния бар е от 20:00 ч. до 01:00 ч. След 23:00 ч. напитките се заплащат
допълнително.

УДОБСТВА, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ

УДОБСТВА, ВКЛЮЧЕНИ

В ALL INCLUSIVE ПРОГРАМАТА

В ALL INCLUSIVE ПРОГРАМАТА








Външен басейн с шезлонги и чадъри /сезонно от 20.05-15.10/.
Фитнес и стрийт фитнес.
Закрит плувен басейн.
Анимация в съответствие с антиепидемичните мерки.
Wi-Fi.
Многофункционално игрище.
Мини клуб за деца.









Всички напитки от винената листа.
Кърпи за басейн - срещу депозит.
Телефонни разговори.
Летищни трансфери и таксиметрови услуги.
Паркинг - Цената е 10 лв. / 5 евро на ден.
Сауна и парна баня – резервация поне 1 час преди ползване.
Детски игрални автомати и съоръжения с чипове.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
 Настаняване след 15:00 ч. / Напускане до 11:00 ч.
 Амфитеатър – настаняването се осъществява с намален капацитет, не е желателно да се консумират храни и напитки по време на
развлекателните програми.
 Спортна анимация - провежда се по програма и следвайки инструкциите с цел избягване струпване на хора на едно място.
 Шезлонгите и чадърите са подредени според инструкциите за физическо разстояние.
www.festahotels.com

All Inclusive Description
Summer season 2021
BUFFET RESTAURANT
 Breakfast: 7:30 AM – 10:00 AM
 Lunch:
12:30 PM – 2:30 PM
 Dinner:
6:30 PM – 9:00 PM
Our buffet menu includes a wide range of choices: crispy salads, well-known international dishes, light desserts, fresh fruits, grilled vegetables,
juicy grilled meats and fish at the show cooking zone. House wine, draught beer, local alcoholic drinks, soft drinks, milk, chocolate, coffee, herbal
tea and large variety of fruit-flavored teas are also available.

А-LA-CARTE RESTAURANT /WORKS SEASONALLY - 01.06 - 31.10/
Especially for our guests we organize a-la carte dinner. All guests could book for dinner for free, once per stay during their stay /at least 7 nights/,
at the reception at least a day in advance. A la carte dinners are available 2 times per week - Tuesday and Friday /starts at 7:00 PM/

LOBBY BAR
 Beverages: 10:00 AM – 11:00 PM
The guests can choose from local alcoholic beverages, soft drinks, juices, cocktails, hot drinks (coffee, cappuccino, milk, cocoa, mocha, hot
chocolate).
 Snacks:
10:00 AM – 11:00 AM / 4:00 PM – 5:00 PM
The hotel's spacious Lobby Bar offers tasty snacks every day. The guests have an opportunity to choose from a variety of light snacks, pastries and
crackers.

POOL BAR /DEPENDS ON THE METEOROLOGICAL CONDITIONS/
 Beverages: 10:00 AM – 6:00 PM
It is located next to the Outdoor swimming pool and serves local alcoholic beverages, soft drinks, juices, cocktails, hot drinks (coffee, cappuccino,
milk, cocoa, mocha, hot chocolate).
 Snacks:
11:00 AM – 5:00 PM
Assortment of cold sandwiches, burgers, pastries and snacks in a single package. Ice cream is also available.

FRESH BAR /WORKS SEASONALLY - 01.06 - 31.10/
 Beverages: 10:00 AM – 12:00 PM / 03:00 PM – 05:00 PM
The Fresh Bar is located in the SPA Center and offers freshly squeezed juices of vegetables, citrus and other fruits, smoothies, milk shakes, large
selection of teas, fitness and energy cocktails after a pleasant experience in the sauna, whirlpool bath or relaxing massage. The calm music in the
background crate a space of absolute tranquility.

KARAOKE NIGHT BAR /WORKS SEASONALLY - 01.06 - 31.10/
 Beverages: 9:30 PM – 11:00 PM
The Night bar has the same modern furnishing style of the hotel and it is situated next to the Relax center. The bar serves a wide selection of local
alcoholic drinks, house wine, draught beer, non-alcoholic drinks and cocktails. The working hours of the Night bar is from 8:00 PM until 01:00 AM.
After 11:00 PM the drinks are extra paid.

ACTIVITIES INCLUDED IN THE

ACTIVITIES NOT INCLUDED IN THE

ALL INCLUSIVE PROGRAMME

ALL INCLUSIVE PROGRAMME

 Outdoor swimming pool with sunbeds and parassols /seasonally
from 20.05-15.10/.
 Fitness and street gym.
 Indoor swimming pool.
 Animation in accordance with the anti-epidemic measures.
 Wi-Fi.
 Multifunctional playground.
 Mini club for children.









All drinks from the Wine list.
Pool Towels – against deposit.
Telephone calls.
Airport transfers and taxi services.
Parking – The price is 10 BGN / 5 EUR per day.
Sauna and steam bath - reservation at least 1 hour before use.
Children's slot machines and equipment with chips.

ADDITIONAL INFORMATION
 Check in after 3:00 PM / Check out until 11:00 AM.
 Amphitheater zone - distribution of seat with an empty one between every two, reduced capacity, it is not desirable to consume food and beverages
during entertainment programs.
 Sports animation - is carried out according to a program and following the instructions to avoid crowding in one place
 Parasols and sunbeds are arranged according to the instructions for physical distance, two sunbeds and one umbrella in a checkerboard pattern.
www.festahotels.com

Описание All Inclusive
Великден и Майски празници 2021
БЮФЕТ РЕСТОРАНТ
 Закуска: 07:30 ч. – 10:00 ч.
 Обяд:
12:30 ч. – 14:30 ч.
 Вечеря: 18:30 ч. – 21:00 ч.
Голямо разнообразие от топли и студени ястия, хрупкави салати, добре познати ястия от интернационалната кухня, леки десерти,
пресни плодове, зеленчуци на скара, сочни стекове на скара и риба в зоната за шоу кукинг.
Предлагат се също: наливно вино /бяло, розе и червено/, наливна бира, местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, мляко,
топъл шоколад, кафе и голямо разнообразие от билкови и плодови чайове.
 Тематичен Великденски обяд на 2 май.
 Тематичен обяд за Гергьовден на 6 май.

ЛОБИ БАР
 Напитки:
10:00 ч. – 23:00 ч.
Гостите могат да избират от местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, сокове, коктейли, топли напитки (кафе, капучино,
мляко, какао, мока, горещ шоколад).
 Лека закуска: 10:00 ч. – 11:00 ч. / 16:00 ч. – 17:00 ч.
Просторният лоби бар на хотела предлага също и вкусна лека закуска със сладки и соленки от 10:00 ч. до 11:00 ч.

БАР НА БАСЕЙНА /РАБОТИ СПОРЕД МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ/
 Напитки: 10:00 ч. – 18:00 ч.
Намира се до външния басейн и предлага местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, сокове, коктейли, топли напитки (кафе,
капучино, мляко, какао, мока, горещ шоколад).
 Хранене: 11:00 ч. – 17:00 ч.
Богата селекция от студени сандвичи и бургери, сладолед.

АКТИВНОСТИ И АНИМАЦИЯ












Хенди крафт ден – изработка на великденски сувенири, пролетни цветя и занимателни игри.
Еко ден - изработка на еко накити, моделиране на зайчета и други животинки от шишарки, ориз, леща и други.
Празник на труда 1-ви Май – засаждане на цветя и млади дръвчета.
Боядисване и декорация на Великденски яйца, пикник с деца и игри на открито.
Великденско приключение – в търсене на Великденското съкровище, снимки с Великденски заек.
Изработка на карнавални шапки, магически грим, ревю парад и фотосесии.
Ден на твореца - приготвяне на курабийки.
Гергьовден 6-ти Май – апликации с вълна и мъниста.
Приготвяне на баница, пролетни венчета от здравец и китки.
Разнообразни занимания: гимнастика, волейбол, олимпийски игри.
Вечерна програма – интерактивни игри с гости, Майска викторина, Дискотека, Караоке, Бинго и други.

УДОБСТВА, ВКЛЮЧЕНИ

УДОБСТВА, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ

В ALL INCLUSIVE ПРОГРАМАТА









Отопляем вътрешен басейн.
15% отстъпка от услугите в Релакс центъра.
Уелнес пакет – Джакузи, Сауна, Парна баня.
Фитнес и стрийт фитнес.
Анимация в съответствие с антиепидемичните мерки.
Wi-Fi.
Многофункционално игрище.
Мини клуб за деца.

В ALL INCLUSIVE ПРОГРАМАТА







Всички напитки от винената листа.
Кърпи за басейн - срещу депозит.
Телефонни разговори.
Летищни трансфери и таксиметрови услуги.
Паркинг - Цената е 10 лв. / 5 евро на ден.
Детски игрални автомати и съоръжения с чипове.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 Настаняване след 15:00 ч. / Напускане до 11:00 ч.
 Амфитеатър – настаняването се осъществява с намален капацитет, не е желателно да се консумират храни и напитки по време на
развлекателните програми.
 Спортна анимация - провежда се по програма и следвайки инструкциите с цел избягване струпване на хора на едно място.
 Шезлонгите и чадърите са подредени според инструкциите за физическо разстояние.
www.festahotels.com

All Inclusive Description
Easter & May Holidays 2021
BUFFET RESTAURANT
 Breakfast: 7:30 AM – 10:00 AM
 Lunch:
12:30 PM – 2:30 PM
 Dinner:
6:30 PM – 9:00 PM
Our buffet menu includes a wide range of choices: crispy salads, well-known international dishes, light desserts, fresh fruits, grilled vegetables,
juicy grilled meats and fish at the show cooking zone. House wine, draught beer, local alcoholic drinks, soft drinks, milk, chocolate, coffee, herbal
tea and large variety of fruit-flavored teas are also available.
 Themed Easter lunch on May 2nd.
 Themed lunch for St. George's Day on May 6th.

LOBBY BAR
 Beverages: 10:00 AM – 11:00 PM
The guests can choose from local alcoholic beverages, soft drinks, juices, cocktails, hot drinks (coffee, cappuccino, milk, cocoa, mocha, hot
chocolate).
 Snacks:
10:00 AM – 11:00 AM / 4:00 PM – 5:00 PM
The hotel's spacious Lobby Bar offers tasty snacks every day from 10:00 AM - 11:00 AM. The guests have an opportunity to choose from a variety
of light snacks, pastries and crackers.

POOL BAR /DEPENDS ON THE METEOROLOGICAL CONDITIONS/
 Beverages: 10:00 AM – 6:00 PM
It is located next to the Outdoor swimming pool and serves local alcoholic beverages, soft drinks, juices, cocktails, hot drinks (coffee, cappuccino,
milk, cocoa, mocha, hot chocolate).
 Snacks:
11:00 AM – 5:00 PM
Assortment of cold sandwiches, burgers, pastries and snacks in a single package. Ice cream is also available.

ANIMATION ACTIVITIES












Handy Craft Day – production of Easter souvenirs, spring flowers and entertaining games;
Eco day - production of eco jewelry, modeling of bunnies and other animals from cones, rice, lentils, etc.;
Labor Day /May 1st/ – planting flowers and young trees;
Painting and decoration of Easter eggs, picnic with children and outdoor games;
Easter adventure – searching the Easter treasure, photos with Easter bunny;
Making carnival hats, magic makeup, fashion parade and photo shoots;
Artist`s Day - preparation of cookies;
St. George`s /May 6th/ – applications with wool and beads;
Preparation of pie, spring geranium and wrists;
Various activities: gymnastics, volleyball, olympic games;
Evening program – interactive games with guests, Quiz, Disco, Karaoke, Bingo, etc.;

ACTIVITIES INCLUDED IN THE

ACTIVITIES NOT INCLUDED IN THE

ALL INCLUSIVE PROGRAMME









Heated indoor pool.
15% discount on services in the Relax Center.
Wellness package - Jacuzzi, Sauna, Steam bath.
Fitness and street fitness.
Animation in accordance with anti-epidemic measures.
Wi-Fi.
Multifunctional playground.
Mini club for children.

ALL INCLUSIVE PROGRAMME







All drinks from the Wine list.
Pool Towels – against deposit.
Telephone calls.
Airport transfers and taxi services.
Parking – The price is 10 BGN / 5 EUR per day.
Children's slot machines and equipment with chips.

ADDITIONAL INFORMATION
 Check in after 3:00 PM / Check out until 11:00 AM.
 Amphitheater zone - distribution of seat with an empty one between every two, reduced capacity, it is not desirable to consume food and beverages
during entertainment programs.
 Sports animation - is carried out according to a program and following the instructions to avoid crowding in one place
 Parasols and sunbeds are arranged according to the instructions for physical distance, two sunbeds and one umbrella in a checkerboard pattern..
www.festahotels.com

