
ОФЕРТА 

за настаняване  в х-л Фламинго 

к.к. Слънчев бряг 

 

 

 

 

1 нощувка за двама на база All Inclusive Light: 

В периода  01 Юни – 30 Юни – 130 лв. за двама 

В периода 01 Юли – 31 Август – 150 лв. за двама 

В периода 1 Септември – 30 Септември – 130 лв. за двама 

 

Офертата включва още: 

• ползване на басейн; 

• шезлонг и чадър (според наличността); 

• безжичен интернет в общите части на  

  комплекса; 

• фитнес; 

 

All Inclusive Light пакетът включва: 

• Основен ресторант: 

-Закуска от 07:30 до 10:00 – разнообразна шведска маса, топли напитки и 

сокове; 

-Обяд от 12:00 до 14:00 – разнообразна шведска маса, напитки (сок, наливна 

бира и вино); 

-Вечеря от 18:00 до 20:00 – разнообразна шведска маса, напитки (сокове, 

наливна бира и  вино); 

• Напитките са наливни. Всички бутилирани напитки, както и тези от лоби 

бара и бар басейна се заплащат допълнително на място. Във фоаето на хотела 

има диспенсър с вода, който е на разположение  на гостите на хотела 24ч. 

• Извън времето за хранене напитките се предлагат срещу допълнително 

заплащане. 



• За деца от 0 до 12 ненавършени години се настаняват безплатно. 

• За дете над 12 години или трети възрастен на допълнително легло се 

доплащат на рецепция 40% от стойността на пакета за избрания 

вариант. 

Фламинго e 4-звезден модерен хотел, с идеална локация в спокойната част на 

курорта и едновременно близо до основните атракции. Идеален е  за 

семейства с деца, търсещи отдих. Хотелският комплекс разполага със 143 

просторни стаи за настаняване, включително фамилни и стаи за инвалиди. 

Всяка една от тях е обзаведена модерно и разполага с комфортна тераса с 

маса с два стола и чудесна гледка към басейна на хотела, разтегателен 

фотьойл, централна климатична система, телефон, телевизор със сателитни 

програми, интернет връзка, баня с душ и сешоар. 

На разположение на гостите на хотелски комплекс Фламинго**** са основен 

ресторант с външна тераса и  Воден бар. Хотел Фламинго**** предлага на 

своите гости открит басейн, фитнес салон и сауна.  

Гостите на Хотел Фламинго**** могат да се възползват от услугите на: 

Сейф; Медицински услуги; Паркинг. 

 

За най-малките гости, хотелът е предвидил бебешка кошарка, детски столчета 

в ресторанта, детски басейн и детски кът с детска площадка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ: 

                        

 

    0884/76 66 28                      flamingohotel@abv.bg                    0884/76 66 28  

    0554/2 46 25 
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