
AQ UA  PA R A D I S E
R E S O R T ПРЕНЕСЕТЕ ОФИСА СИ 

В НАШИЯ МОДЕРЕН КОМПЛЕКС

WORK AND PLEASURE
ПРОМО ПАКЕТ
САМО ЗА
24 лева на ден*

Когато резервирате ‘work and pleasure’ ваканционен 
пакет от нас, вие получавате ползи като безплатно ранно 
настаняване и късно напускане на стаята си, мини бар, 
пълен с освежаващи напитки, машина Nespresso във 
вашата стая, 20% отстъпка от всички СПА процедури и 
много повече! Можете също така да подобрите баланса 
си между личния и професионалния живот, като безплатни 
тренировки във фитнес центъра ни,  достъп до аквапарка, 
да се присъедините към нашите гимнастически сесии и 
други активни  дейности, предлагани в нашия курорт.

Нашите ексклузивни бизнес услуги

*Само срещу 
допълнитено 

заплащане от 12 евро 
(24 лева) на ден

на стая към Вашата 
резервация. Плаща се 
на място в комплекса.
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•Безплатен високоскоростен Wi-Fi 

•Комфортно работно бюро в стаята, офис стол и диван в 

стаята

•Безплатно отпечатване / сканиране 

•IT поддръжка през работно време 

•Miracast system

•HDMI връзка

•Рум сервиз до два пъти на ден (според работното време на ресторантите)

•’Wake up service’ 

•Просторна външна тераса 

•Възможност за резервиране на конферентна зала с проектор, 

факс, скенер и опция за онлайн планирани срещи до 100 души 

(срещу допълнително заплащане)

•Преводачески услуги на множество езици (срещу 

допълнително заплащане).

Работете 
комфортно 
и с 
удоволствие
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•Безплатен паркинг за гости на хотела 
•Безплатно пране веднъж седмично (при престой минимум 14 
нощувки)
•Безплатни игри
- боулинг (два пъти седмично) 
- билярд (2 игри седмично)
- тенис на маса (2 часа седмично) 
(при престой минимум 7 нощувки)
•Плажни услуги - чадъри и шезлонзи до най-близкия плаж на 
специални цени
•Shuttle bus от хотела до Несебър 
•Предложения как да организирате свободното си време извън 
хотела - резервации за ресторанти, спортни събития, културни 
мероприятия и др. Обслужва се от допълнителна рецепция за 
връзка с клиентите.

Вашите ексклузивни екстри


