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Уважаеми гости, 
 
Добре дошли в хотел DoubleTree by Hilton Varna – Golden Sands! 
 

С прекрасен изглед към Черно море, потопен в спокойствието на дивния Природен парк, DoubleTree by 
Hilton Varna остава верен на духа на българското гостоприемство и е израз на традиционните постижения на 
DoubleTree by Hilton. DoubleTree by Hilton Varna предлага предимствата на програмата за клиенти Hilton 
Honors®, единствената програма по рода си, която ви позволява да участвате в Double Dip® и да печелите 
двойно - Хилтън Honors® точки и летателни мили за един и същи престой. Всички наши стаи и апартаменти 
предлагат удобство и комфорт, които бихте очаквали от DoubleTree by Hilton и разполагат с LCD телевизори 
с плоски екрани, самостоятелни тераси с невероятен изглед, емблематичните Hilton Sweet Dreams® легла и 
достъп до високоскоростен интернет. Насладете се на обгрижващите принадлежности за баня от Sysco® 
Guest Supply® и се поглезете с чаша чай или кафе с удобствата, които се предоставят по стандарт от Hilton. 

Философията на DoubleTree By Hilton е нашия ангажимент към най-високо ниво на качество на 
обслужване по време на престоя Ви при нас, като нашият ентусиазиран екип е щастлив и готов да Ви 
съдейства във всеки аспект от Вашата почивка. Ние имаме предвид огромния избор от ваканционни 
възможности, които Ви се предлагат в целия свят, и аз и моят екип сме благодарни, че сте избрали 
DoubleTree by Hilton Varna – Golden Sands. За нас е удоволствие да Ви приветстваме като наш многоуважаем 
гост. 
Като първа стъпка бихме искали да споделим с Вас следната информация за услугите, предлагани в нашия 
хотел: 
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ 
Нашите ресторанти и барове са на Ваше разположение да Ви обслужат както следва: 
Demeter (бюфет) 
Закуска:  07:00 – 10:00 
Обяд: 12:30 – 14:30 
Вечеря: 18:00 – 21:00 
Dionysus а ла карт 11:30 – 22:30 чаена церемония 16:00 – 17:00 
Lobby Bar & Sun Terrace Café 00:00 – 24:00 
Богато разнообразие от освежаващи напитки и коктейли. 
All INCLUSIVE УСЛУГИ - All Inclusive услугите са на Ваше разположение от 10:00 до 23:00 часа и 
включват следните услуги: 

 Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, съобразeно с работното време на ресторант Demeter; 

 Снаксове и сладолед след основната закуска и след обяда в ресторант Demeter; 

 Безалкохолни и местни алкохолни напитки от 10:00 до 23:00; 

 Използване на вътрешен басейн, сауна и парна баня с предварителна резервация на рецепцията на 
хотела, от 08:00 до 20:00. 

 Един чадър и два шезлонга за стая на плаж Нирвана от 01.06.2017 до 30.09.2017. 

 Забележка: All Inclusive услугите ще започнат в деня на пристигането Ви със следобеден снакс, 
последван от вечеря и ще завършат в деня на заминаването с обяд. В случай, че пристигнете по-рано 
и започнете с обяд, последното основно хранене в хотела ще бъде закуска, последвана от сутрешен 
снакс. 

В All Inclusive услугите се включват следните напитки: 

 кафе, чай и мляко; 

 вода, газирани напитки, сокове; 

 българска наливна бира, българско червено и бяло вино; 

 български спиртни напитки (водка, джин, ром, уиски, бренди, мастика); 

 Една бутилка минерална вода 1,5 l в хотелската стая ежедневно. 
Вносни алкохолни и други напитки ще бъдат сервирани на гостите срещу заплащане по цените от 
нашето меню. 

Моля, обърнете внимание, че можете да ползвате безплатно напитките, посочени по-горе, в следните 
ресторанти и барове: 

 Ресторант Demeter   

 Лоби бар и слънчева тераса 

 Бар на басейна 
 

ПЛАЖ 
Стълби в близост до басейните – по тях можете да стигнете до една от главните алеи на Златни 

пясъци. 
Плаж Nirvana – От юни до септември хотелът предоставя на гостите транспорт с минибус до плаж 

Нирвана в северната част на курорта. Също така можете да се повозите на нашето мини влакче за едно 
кратко пътешествие до плажа на Ривиера. Молим, обърнете се към рецепция за по-подробна информация 
относно разписанието на хотелския транспорт, както и за стойността на плажните съоръжения. 
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УСЛУГИ 
Хотелът предлага на гостите си фитнес център by Precor® (намира се на ниво -1), два външни и един 

вътрешен отопляем басейн, а така също и тенис на корт и игрище за волейбол. 
Вътрешният басейн, сауната и парната баня са отворени от 8:00 до 20:00. Спасителите са на 

разположение от 8:00 до 20:00 за вътрешния басейн и от 08:00 до 18:00 за външните басейни. Не Ви 
съветваме да използвате басейните след 18:00, използването на тези съоръжения от 18:00 до 08:00 е по Ваша 
преценка и риск. Ако сте на почивка с деца, Ви молим да ги инструктирате да НЕ използват басейните след 
18:00. Хотелът не носи отговорност за инциденти или наранявания, настъпили поради неправилното 
използване на съоръженията след 18:00 часа.  

Хавлии за басейна можете да получите срещу специална карта на басейн рецепция на ниво -1 от 08:30 до 
10:00 и от 15:30 до 17:00. Моля, уверете се, че картата Ви за хавлия е у Вас, когато искате да получите такава. 
Уведомяваме Ви, че хотелът си запазва правото да Ви таксува 25 лв. за изгубена хавлия или карта. Молим Ви 
да върнете всички карти за хавлии на рецепцията на хотела в деня на заминаването Ви. 

Нашият Fitness by Precor® е отворен за Вас денонощно. Достъпът до него се осъществява с ключ картата 
Ви за стаята. Деца до 16 год. могат да ползват фитнес уредите само с възрастен придружител. Забранено е 
ползването на специализираните фитнес уреди от лица под 12 год..  
 
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Нашият аниматорски екип е на Ваше разположение през целия сезон. Молим, запознайте се със 
спортните мероприятия и ежеседмичната развлекателна програма, подготвени от нашите аниматори. 

За да резервирате тенис на маса или тенис на корт, молим да се обърнете към рецепция. 
Детската площадка се намира на територията на хотела вляво от главния вход (от 08:00 до 20:00). 

Детският кът работи ежедневно от 10:10 до 12:00 и от 16:10 до 18:00. 
 

APHRODITE BEAUTY SPA & HEALTH CLINIC 
В хотел DoubleTree by Hilton Varna - Golden Sands се намира Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic - един от 

най-големите, изискани и професионални спа и уелнес центрове в България, който, освен всичко останало, 
притежава и медицински лиценз. Този уникален спа център за подмладяване и възстановяване заема площ 
от 2300 кв.м., където има 35 разкошни кабинети, оборудвани със специална светлинно звукова система и с 
най-съвременната апаратура за провеждане на индивидуални процедури като масаж на лице и тяло, 
естетически и лечебни процедури. 

Философията на спа център Афродита - с помощта на индивидуализирани програми да създаде основа за 
здравословен начин на живот, който да ни отведе до търсения баланс. 

За да си запишете спа процедура, молим, позвънете на спа рецепция - 2740 или на денонощната линия 
Care Line – 9. 

Халати и пантофи предоставяме по запитване. Молим, позвънете на спа рецепция - 2740 
или на денонощната линия Care Line – 9. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Обслужване по стаите: от 06:00 до 23:00. Рум-сервиз менюто се намира във Вашата стая. 
Аптечка, доктор: В случай, че имате нужда от медицинска помощ, молим да се обърнете към рецепция 
или да позвъните на денонощната ни линия Care Line – “9”. 
Мини Бар: Всички минибар продукти подлежат на плащане в съответствие с мини-бар ценовата листа в 
стаята. 
Пушене: Моля имайте предвид, че според българското законодателство, всички помещения на хотела са 
100% зона за непушачи. Глоба до 200лв. може да бъде наложена за пушене в закритите пространства на 
хотела. 
Час за настаняване и за напускане на хотела: Час за настаняване - 14:00. All Inclusive услугите ще 
започнат в деня на пристигането Ви със следобеден снакс, последван от вечеря и ще завършат в деня на 
заминаването с обяд. Час на заминаване - до 12:00 часа в деня на заминаване. 

 
ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА КАКЪВТО И ДА БИЛО ВЪПРОС, МОЛИМ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С 

РЕЦЕПЦИЯ НА ДЕНОНОЩНАТА НИ ЛИНИЯ CARE LINE – “9” 
 

Нашият екип е на Ваше разположение през цялото време на Вашия престой.  
Ще направим всичко възможно, за да се почувствате като у дома си в нашия хотел. 

Ако е необходимо, не се притеснявайте да се обърнете към мен. Желая Ви комфортна и приятна почивка 
и незабравими впечатления от България. 

Лазар Стоянов – Генерален Мениджър 


