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ХАСИЕНДА БИЙЧ РИЗОРТ 

   
Разположен в топлата прегръдка на залива „Златна Рибка“, 30 км. южно от Бургас и 6 км. от старинния град 

Созопол, Хасиенда Бийч Ризорт разкрива красива панорамна гледка на слънчевата крайбрежна ивица. 

В близост до хотела са разположени емблематичните къмпинг „Градина“ и къмпинг „Златна Рибка“, които 
традиционно са най-обичаните места за лятна почивка по Южното Черноморие. 

 

 

      
ЛОКАЦИЯ 
 GPS Координати: 42.698965.27.71709 
 Разстояние: летища:Бургас-40км.; Варна-165км.   

София- 413 км. 
 Близки градове: Созопол-4 км.; Бургас-31 км 
 Автобусна спирка за центъра на Созопол - 500м. 
 Разстояние до плаж „Златка рибка“-100м.; Плаж 

Къмпинг „Градина“-2.5 км 

ДЕТАЙЛИ ХОТЕЛ 
 4 звезди 
 Обща площ: 3600 м2 

 Брой Апартаменти: 200 
 Година на построяване:2012 
 Последен ремонт: 2018 
 6 сгради на 4 етажа 
 Асансьор – един във всяка сграда. 

 

 

      
ПАРКИНГ 
 Охраняем с ограничен брой места 
 Цена-15 лв. на ден, на автомобил 
 Не е възможна предварителна резервация 
 

ОБЩИ УСЛУГИ 
 Почистване на стаята: ежедневно 
 Смяна на кърпи: ежедневно 
 Смяна на спално бельо: два пъти седмично 
 Тоалетни принадлежности - еднократно 
 Кредитни карти: VISA § MasterCard 

 Рент-а-кар - Платена услуга 
 Доктор на повикване – Платена услуга 
 Пране – Платена услуга 

 

 

ИНТЕРНЕТ 
 Безплатен WiFi на територията на комплексa 
 

 

      
БАСЕЙН и ПЛАЖ 
 Работно време на басейна 09:00 до 18:00ч. 
 Безплатен шезлонг и чадър на басейна на хотела до 

изчерпване на количеството  
 Не е възможно резервиране на чадър и шезлонг 
 Шезлонг и Чадър на плажа са срещу заплащане  

РЕЦЕПЦИЯ 
 Настаняване: 14.00 часа 
 Напускане: 12.00 часа 

 Късно освобождаване срещу заплащане и при 
наличност. 

 Рецепция от 08:00 – 12:00 полунощ 
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РЕСТОРАНТИ 

 Основния Ресторант „Атия“ предлага Закуска, Обяд 
и Вечеря на Блок Маса  
Раб. Време: Закуска 07:30-10:30ч., Обяд: 12:00-14:30ч., 
Вечеря: 18:00-21:30ч. 

 А-ла-карт Ресторант 
Раб време: 12:00 – 22:30ч. 

 

БАРОВЕ 

 Пул Бар: Раб. Време 11:00-23:00ч. 
 Снек Бар: Раб. Време 11:00-17:00ч. 

*В близост до хотела се намират емблематични за 
района плажни барове. Могат са се посетят срещу 
допълнително заплащане. 
 

 

       
ДЕЦА 
 Детски столчета в ресторанта: безплатни 

 Кошара: безплатна /при запитване/ 
 Детски басейн 

 

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 
 Допускат се куета до 5 кг. Цена: 25 лв. на ден  

 Необходима е предварителната заявка 
   

 

      
ЕДНОСПАЛЕН АПАРТАМЕНТ 
 Размер: 40-62 кв.м 

 Изглед: море или парк 
 Минимален капацитет: 2 
 Максимален капацитет: 2+3 / 3+1 
 Помещения: 1 спалня, хол и баня 

 Типове легла: спалня и разтегателен диван 

 

УДОБСТВА СТАИ 
 Тераса 

 Климатик 
 Телефон 
 Телевизор 
 Кабелна телевизия 

 Сейф 

 Тип настилка: плочки 
 Мини хладилник 
 Електрическа кана 
 Сешоар 

 Душ или вана 
 Тоалетни принадлежности (еднократно) 
 Ютия: при запитване на рецепция 
*Моля имайте в предвид, че в апартаментите не се 
предлагат Платени Канали, CD  и DVD Плейър. 
 

ДВУСПАЛЕН АПАРТАМЕНТ 
 Размер: 70-85 кв.м 
 Изглед: парк 

 Минимален капацитет: 4 
 Максимален капацитет: 4+2 / 5+1  
 Помещения: 2 спални, хол, 1 баня и тоалетна 
 Типове легла : 2 спални и разтегателен диван 
 

ДЕЛУКС АПАРТАМЕНТ МОРСКА ГЛЕДКА 
 Размер : 60 кв.м 
 Изглед: море 

 Минимален капацитет: 2 
 Максимален капацитет: 2+2 / 3+1 
 Помещения: 1 спалня, хол и баня 
 Типове легла: спалня и разтегателен диван 
 Резервации само по предварително запитване 
 

МЕДИЯ КИТ 
 Снимки с висока резолюция можете да изтеглите на 

https://victoriagroup.bg/our-hotels/hacienda-

beach/gallery/ 
 Виртуална разходка на хотела можете да видите на  

https://tourmkr.com/F1m1Re4Nmr 
 

 
*Моля обърнете внимание, че следните  услуги не са налични в хотела: Сейф на рецепция, Рум Сървис  
 

 

https://victoriagroup.bg/our-hotels/hacienda-beach/gallery/
https://victoriagroup.bg/our-hotels/hacienda-beach/gallery/
https://tourmkr.com/F1m1Re4Nmr
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ХАСИЕНДА БИЙЧ ОЛ-ИНКЛУЗИВ ПАКЕТ 
 

      
ЧАДЪР И ШЕЗЛОНГ НА БАСЕЙНА 

Работно време: 09:00 до 18:00ч.  
Шезлонг и Чадър в обособената за това зона край 
басейна до изчерпване на свободните шезлонги. 
*Моля, обърнете внимание, че Шезлонг и Чадър на 
плажа е външна услуга и се заплаща допълнително 
 

 
СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И АНИМАЦИЯ 
 Детска площадка за игри на открито. 
 Детска Анимация 

 Фитнес и тенис на маса на открито 
 
 

ДРУГИ УСЛУГИ 
 Безплатен сейф във всеки апартамент 
 Неограничен Интернет достъп на територията на 

комплекса 
 

РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ 

Всички гости настанени на Ол инклузив пакет се 
идентифицират с гривни. 
 
Основен Ресторант „Атия“ 
За закуска, обяд и вечеря предлага Блок маса със 
Салатен Бар, Супи, Предястия, Основни Ястия, Плодове, 

Десерти, Български безалкохолни и алкохолни напитки, 
Бира, Вино. *Кафе и чай се предлага на закуска. 
Работно време: 
ЗАКУСКА: 07:30 – 10:30ч. 

ОБЯД: 12:00 – 14:30ч. 
ВЕЧЕРЯ: 18:00 – 21:30ч 
 

Пул Бар (Работно време: 11:00 – 23:00ч.) 
 На Бара се сервират Топли Напитки, Български 

безалкохолни и алкохолни напитки, бира и вино.  

Снек Бар (Работно време: 11:00 – 17:00ч). 
 Снек Бара предлага Сладолед, Понички, Пица. 

  

 

 

  

 

 


