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Guest Service Directory / Указател за клиентските услуги 

Airport / Летище
It will take approximately 50 minutes drive to Varna International Airport. We kindly ask you to 
contact Reception by dialing 999 to organize your transportation. Please, also check our transfer 
list offered under section “Transfers” and the annexed pricing list. / Международно летище 
Варна се намира на приблизително 50 мин шофиране. Учтиво Ви молим да се свържете 
с Рецепцията чрез набиране на номер 999, за да организира вашият трансфер. Можете 
да проверите трансферите, които предлагаме в приложение „Трансфери”, както и 
приложения ценови лист. 

Air conditioning / климатик
Each room is equipped with central air conditioning, with individual control. The air conditioning 
automatically remains switched off while you are out.
Please find in the annexed files instructions on how to use your air conditioning system/
Всяка стая е оборудвана с централен климатик с индивидуален контрол. Климатикът 
автоматично остава изключен, докато сте навън.
Моля, вижте в приложените инструкции ,за това как да използвате вашия климатична 
система.

Baby Sitting / Гледане на деца 
The resort offers babysitting services. Please note that request in advance is required.
Please, find in the attached file babysitting price list. / Комплексът предлага услугата „Гледане 
на деца”. Моля погледнете в приложенията ценовия лист .

Bars / Барове
 9 Lobby Bar – Situated in the lobby of the hotel the lobby bar is perfect for an afternoon  

coffee with the daily newspaper. Free Wi-fi is also available at the lobby. Opening Hours: 
12:00 – 00:00 / Лоби бар – Разположен във фоайето на хотела, лоби барът е идеален 
за следобедно кафе с всекидневник. Достъпен е и безплатен Wi-Fi интернет. Работно 
време: 12:00 – 00:00 часа.

 9 Pool Bar – The pool Bar is located by the outdoor infinity pool with beautiful sea view 
and perfect for a refreshing cocktail. Opening Hours: 10:00 – 22:00 / Pool Bar – Барa на 
басейна се намира до инфинити басейна, с красива гледка към морето – идеален за 
освежаващ коктейл. Работно време: 10:00 – 22:00 часа.

 9 Beach Bar – The beach bar is located on Lighthouse Beach and offers light snacks and 
refreshments. Please note that it is seasonal. Opening Hours: 9:00 – 19:00 /  Beach Bar - 
Бара на плажа се намира на Lighthouse Beach и предлага леки закуски и освежителни 
напитки. Моля, обърнете внимание, че е сезонен. Работно време: 9:00 – 19:00 

 9 Piano Bar – Located in the hotel main building the piano bar offers evening entertainment 
and occasional live music. Opening Hours: 22:00 – 04:00 / Пиано Бар – Намиращ се в 
основната сграда на хотела Пиано барът предлага вечерни забавления и музика на 
живо. Работно време: 22:00 – 04:00  часа.
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 9 19th Hole Bar – Located in the Clubhouse, the 19th Hole Bar is suitable for an after game 
beer and discussion of the golf game. Opening Hours: 10:00 – 20:00 / Бар 19-та дупка – 
Намиращ се в Клубхаус, Бар 19-та дупка е подходящ за бира след игра и обсъждане на 
голф игра. Работно време: 10:00 – 20:00 часа.

Please note that some of the bars are seasonal. / Моля имайте в предвид, че някой от баровете 
са сезонни. 

Bathroom / Баня 
Hair dryer: Located in the bathroom. / Сешоар: Намира се в банята.

Beach / Плаж
For guest of the hotel we provide a free shuttle to the beach. Also sun beds, umbrellas and towels 
are free for guest of the hotel.
Please find in the annexed files shuttle schedule to/from the beach. / За гостите на хотела 
има осигурен безплатен транспорт до плажа. Шезлонгите, чадърите и хавлиите са също  
безплатни за гостите на хотела.
Моля, вижте в приложенията графика за транспорта от / до плажа.

Beds (Extra) & Baby Cots / Допълнителни легла и бебешки кошари
Depending on your room type, extra beds are available on request. Additional charges are 
applicable. Please contact reception at 999 if you require an extra bed. / В зависимост от типа 
на стаята Ви, допълнителни легла са на разположение при поискване. Приложими са  и 
допълнителни такси са. Моля, свържете се с рецепцията на номер 999, ако имате нужда 
от допълнително легло.

Bellboys / Пиколата 
The bellboys are situated at reception and will help you with your luggage. Should you need help 
bringing you luggage, please do not hesitate to contact Reception dialing 999. The bellboys also 
control the luggage room, this is the place where you can store you luggage temporarily after 
checkout. / Пиколите се намират на рецепцията и ще Ви помогнат. Ако имате нужда от 
помощ да ви донесат багажа, моля не се колебайте да се свържете с рецепцията набиране 
999. Пикола също така да контролирате стая за багаж, това е мястото, където може да 
се съхранява багаж временно след касата.

Breakfast / Закуска 
Breakfast is available at our Main Restaurant “Alexandra”/ Закуската се сервира в нашия 
ресторант "Александра".
Monday- Sunday from 07:00 to 10:00 / Понеделник – Неделя 7:00 – 10:00 часа.
To order breakfast in your room please, dial Room Service, extension 9666 to place your order. 
There is an additional charge for room service breakfast, see menu for details. A take away 
breakfast can also be organized, please contact room service on 9666 for further details. / За да 
поръчате закуска в стаята си, моля, наберете номер  9666 – Румсървиз, за да направите 
вашата поръчка. Има допълнителна такса за закуска в стаята, моля вижте менюто за 
подробности. 
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Business Services / Бизнес услуги 
For business services available such as photocopy, Printout, Typing, Fax services, internet 
connection and for assistance you can contact reception on 999. / За бизнес услуги като 
фотокопие, разпечатка, печатно писане, факс услуги, интернет връзка и помощ , можете 
да се свържете с рецепцията на  номер 999.

Meeting space: we have an extensive selection of meeting rooms; please contact the sales office 
on 9110 for details. / Помещения за срещи: имаме богат избор на заседателни зали, моля, 
свържете се с офиса на продажби на 9110 за повече подробности.

Buffet Meals / Изхранване на Бюфет 
For request on Half Board or All Inclusive dining is offered as follows: / 
Часове за хранене на гости с Полу Пансион и Пълен Пансион:

Breakfast from 7:00 till 10:00 / Закуска от 07:00 до 10:00 часа
Lunch from 12:00 till 14:30 / Обяд от 12:00 до 14:30 часа
Dinner from 19:00 till 21:30 / Вечеря от 19:00 до 21:30 часа

All meals are served in Main Restaurant “Alexandra”. Please note that depending on the hotel 
occupancy meals can be on buffet or set menu ./ Всички ястия се сервират в Основен ресторант 
"Александра". Моля, имайте в предвид, че в зависимост от заетостта на хотела, ястията 
може да бъде на меню, персонално сервирани или на бюфет.

Baby Cot / Бебешки кошари
We have baby cots available for use; please contact Reception by dialing 999; the receptionist 
on duty will organize housekeeping to bring one to your room. / Хотелът разполага с 
бебешки кошари. В случай на необходимост, моля свържете се с Рецепция на номер 999. 
Обслужващият персонал ще организира да Ви донесат  стаята. 

Car Rental / Наемане на кола 
We offer car rental services. The rent-a-car can be taken from the hotel and should be left at the 
hotel. / Предлагаме автомобили под наем. Рент-а-кари могат да бъдат наети от хотела и 
следва да бъдат оставени в хотела.

Please see in the annexed files price list for rent-a-car prices. For details please contact our 
Transportation department 9114. / Моля, вижте в приложенията ценовата листа  за 
наемане на кола под наем. За повече информация, може свържете да се свържете с нашия 
отдел Транспорт на номер  9114.

Cancellation Policy / Правила за анулиране
Cancellation of booked package/services from 4 weeks (28 days) to 1 week (7 days) prior to 
arrival – 20% fee. / Отмяна на резервирaн пакет / услуга от 4 седмици (28 дни) до 1 седмица 
(7 дни) преди пристигане – 20% неустойка. 

Cancellation of a booked package from 1 week (7 days) to 48 hours (2 days) prior to arrival – 
50% fee. / Отмяна на резервирaн пакет / услуга от 1седмици (7 дни) до 48 часа  (2 дни) 
преди пристигане – 50% неустойка.
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Cancellation of a booked package/services from 48 hours (2 days) prior to arrival – 100% 
fee/ Отмяна на резервирaн пакет / услуга от 48 часа  (2 дни) преди пристигане – 100% 
неустойка.

The above-mentioned cancellation fee will be charged on the price of the booked package/
service. Please note that for special offer and packages different cancellation policy & fee might 
apply. / Посочените по-горе неустойки ще се начисляват върху цената на резервирания 
пакет / услуга. Моля, имайте предвид, че за специална оферта или пакети политиката за 
анулиране, както и неустойките може да бъдат различни.

Cash/Начини на плащане и обмяна на валута 
It is possible to charge cash to your room, but you cannot exchange money at the reception./ 
Възможно е да заплатите в брой, но не можете да обменяте валута на Рецепция. 

Cash Machines / Банкомати 
We do not have an ATM in the hotel but there is one close by at  Blacksearama. Please contact 
reception for directions at 999. / Комплексът не разполага с Банкомат, но в близост до Блек 
Сий Рама има. Моля свържете се с Рецепцията за допълнителна инфомрация. 

Check-in Time / Настаняване 
Check-in time is 14:00. Should you wish to check in earlier please contact our reservation 
department at  9115 for availability  and there will be a charge per hour of 10 EUR. / 
Настаняването в хотела  се извършва в 14:00. Ако желаете да се настаните по-рано, моля 
свържете се с нашия отдел Резервации на номер 9115 . Таксата за по-ранно настаняване 
е 10 евро на час.

Check-out Time / Напускане 
Check out time is 12:00 o’clock at noon. Should you wish to extend you check-out time, please 
contact reception at 999. Extended check out time is subject to availability and there will be a 
charge per hour of 10 Euro. / Напускането на хотела се извършва до 12:00 часа. За късно 
напускане  моля свържете се с Рецепцията на номер 999. Моля имайте в предвид, че зависи 
от заетостта на хотела. Таксата късно напускане е 10 евро на час. 
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Conference, Banqueting and Meetings / конференции, банкети и срещи
We have 5 function rooms, from 5 to 250 people. / Разполагаме с 5 функциониращи зали – от 
5 до 250 души. 

Room / Зали Size / Размер Theatre/ 
Теа-
трално 
разполо-
жение

U shape /
U форма

Class 
room /
Класна 
стая 

Buffet/
Бюфет

Menu/
Меню

Hermes / Хермес 11,40 m 11,40 m 130 м2  да да да да 

Morpheus / Морфеус 12,70 m 5,80 m 74 м2 да да да да 

Room T / Зала Т 5,60 m 5,50 m 30 м2 да да да да 

Room M / Зала М 5,10 m 9,20 m 50 м2 да да да да

Room A / Зала А 5,40 m 9,20 m 50 м2 да да да да 

Room S / Зала S 5,00 m 10 m/2,30h 45 м2 да да да да 

Poseidon / Посейдон 28,70 m 16,40 m 470 м2   да да да да 

Please find in the annexed files conference services. / Допълнителна информация за 
конферентните услуги можете да намерите в приложенията.  

Credit Cards / кредитни карти 
The hotel accepts Visa, Master Card, Diners card & AMEX. All cards are charged in BGN. / Хотелът 
приема Visa, Master Card, Diners карта и AMEX. Всички карти се таксуват в лева.

Credit Limit / кредитен лимит
There is not a credit limit on your room, but please note that reception my ask to authorize a 
certain amount on your credit card for outstanding consumption in the resort. / Хотелът не 
изисква кредитен лимит на стаята Ви, но моля имайте в предвид, че Рецепцията може 
да изиска оторизирането на известна сума от Вашата кредитна карта в случай на 
неплатени консумации/услуги в Комплекса. 

Dine Around / Хранене в други ресторанти
Dine Around- gives you the exclusive opportunity to come and experience the variety of different 
cuisines for your dinner. / Дава Ви изключителната възможност да се насладите на 
разнообразието от кулинарни изкушения за вечеря. 
Please find in the annexed files description of the Dine around Option offered in the resort. / За 
повече информация моля погледнете в приложенията.

Dress Code / Облекло
Please be informed that it is not permitted to wear swimwear except at the pool, pool bar, beach 
and beach bar. In all other areas of the hotel appropriate attire must be worn. We would also like 
to inform you that topless swimming and sunbathing is only permitted on the beach and not at the 
pool area. We would appreciate your co-operation on this matter. / Моля, имайте предвид, че не 
е разрешено да се носят бански костюми  с изключение на басейна, бар на басейна, плажа 
и бара на плажа. Във всички останали области на хотела молим  за подходящо облекло. 
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Също така бихме искали да Ви информираме, че носенето на  горница на бански костюм 
за  плуване и слънчеви бани е задължително  в зоната на басейна, но не и на плажа. Ще ви 
бъдем благодарни за сътрудничество по този въпрос.

Doctor/ Доктор 
In case of need of medical assistance please contact reception and our staff will arrange visit form 
a doctor or transportation to the nearest by health facility. / В случай на нужда от медицинска 
помощ, моля да се свържете с Рецепция  и наш служител ще организира посещението Ви 
при лекар или транспортирането Ви до най-близкото здравно заведение.

Dry Cleaning / Химическо чистене
Pick up upon request. Please fill in the slip of paper located in your room and put the clothes 
that need dry cleaning into the provided laundry bag, telephone Reception by dialing 999; the 
receptionist on duty will organize the housekeeping to pick it up. / Взима се  при поискване. 
Моля, попълнете листчето хартия, което се намира в стаята Ви и сложете дрехите, 
които се нуждаят от химическо чистене в чантата за пране, свържете се с Рецепция, чрез 
набиране на номер 999, Рецепционистта на смяна ще организира взимането на прането.

Please see in the annexed file the Dry Cleaning Price and Request list. / Моля, вижте в 
приложенията  Цените на Химическото Чистене, както и Листа за заявка.

Distances to Nearby Attractions: / Разстояния до близките забележителности:
Please consult the table bellow for distance between Lighthouse and the nearby attractions:/ 
Моля, направете справка с таблицата по-долу за разстоянията между Лайтхаус и 
близките забележителности:

Nearby Attraction / Атракции в близост
Distance in km /

Разстояние в 
километри 

Balchik City Center  / Центърът на град Балчик 7 km / 7 км

Beach / Плаж 5 km / 5 км
Cape Kaliakra / Нос Калиакра  25 km / 25 км

Varna International Airport / Летище Варна 60 km / 60 км

Varna City Center / Центърът на град Варна 60 km / 60 км

Blacksearama Golf Course / Голф игрище Блексий Рама  2 km / 2 км

Thracian Cliffs Golf Course / Голф игрище Тракийски Скали  6 km / 6 км

Please see in the attached files a price list for the transfers offered. / За допълнителна 
информация, моля погледнете Ценевия Лист с Трансферите. 
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Electrical Supply & Voltage / Електроснабдяване и напрежение
The hotel electrical supply is 220/240 volts. / Електрическото захранване на хотела е 220/240 
волта.

Emergency numbers / Спешни номера
For emergencies please contact the reception by dialing 999 who will be able to direct your calls 
to the relevant service. / За спешни случаи, моля, свържете се с Рецепцията, чрез набиране 
на 999, за да пренасочат Вашето обаждане до съответната служба.

Excursions / Екскурзии
Various excursions to nearby attractions can be organized.
Please find annexed the featured excursions offered and contact reception for more information 
at 999./ 
Могат да се организират различни екскурзии до близките забележителности.
Моля, вижте в приложенията предлаганите екскурзии и се свържете с Рецепцията за 
повече информация на 999.

Fire Precautions / Emergency Evacuation  / 
Противопожарна защита / Спешна евакуация
An evacuation plan is located in your room. Please follow the instructions of the security. In case 
of fire leave your room immediately and inform reception.
Please see in the annexed files Emergency Evacuation Instructions. / Планът за евакуация 
се намира в стаята Ви. Моля, следвайте инструкциите за сигурност. В случай на пожар 
напуснете стаята си веднага и информирайте Рецепцията.
Моля, вижте в приложенията инструкциите за Спешна евакуация.

Fitness / Фитнес 
The gym is free for all hotel guests. / Фитнес залата е безплатна за гостите на хотела.
Opening Hours: Monday – Sunday from 08:30 till 20:30 / Работно време: понеделник – неделя 
от 08:30 до 20:30 часа.

Gas station / Бензиностанция
We do have gas station not very far from the hotel; please contact Reception on 999 for further 
advice. / Най-близката бензиностанция не е много далеч от хотела, моля, свържете с 
рецепцията на 999 за допълнителна информация.

Golf Membership 2013 / Голф Членства 2013
Lighthouse Golf & Spa Resort offers Annual Membership to Lighthouse Golf Course.
Please see in the annexed files the pricing and terms and conditions of this years membership. / 
Lighthouse Golf & Spa Resort предлага Едногодишно Голф членство.
Моля, вижте в приложенията цените и условията за Годишно Членство за 2013.
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Guest Relations / Връзки с клиенти 
Guest Relations is situated by the Reception and are available for your service 7 days a week 
between the hours of 08:00 – 17:00. Guest relation staff can help you with any information 
you need regarding tours, the hotel etc. / Отдела Връзки с клиенти  се намира в близост до 
Рецепцията   и   е   на      Ваше разположение  7  дни в    седмицата между   часовете от   
08:00 – 17:00 часа. Персоналът от Отдел Връзки с Клиенти може да ви помогне с нужната 
ви информация относно обиколки, хотела и др.

Guest rooms / Хотелски стаи
There are 6 categories of rooms:/Хотелът разполага с шест категории стаи:

Twin room golf view / Двойна стая с Голф гледка (отделни легла)
Twin room sea view / Двойна стая с гледка Море (отделни легла)
Double room golf view / Двойна стая с Голф гледка
Double room sea view / Двойна стая с гледка Море
Club Suite golf view / Студио с Голф гледка
Club Suite sea view / Студио с гледка Море

Please see in the annexed files pricing of the rooms. / В приложенията можете да намерите 
и ценовите политики за различните категории. 

Ice Cubes / Машини за лед
There is no machine available for the guests in the hotel, please call or contact Room Service on 
9666 for delivery of ice cubes. / За гостите на хотела няма на разположение машина за лед. 
При нужда, моля обадете се на номер 9666, Отдел Обслужване на Стаи, за доставка. 

Late Check-out / късно напускане 
Check-out time is 12 noon. On the day of your departure please pass by reception there  will 
be happy to inform you if late check-out is available. There is an additional charge for this. (10 
EUR). / Напускането на Хотела се извършва до 12 ч. на обяд. В деня на напускане, молим да 
се отбиете на Рецепция, където с удоволствие ще Ви уведомят дали има възможност за 
Късно напускане на Вашата стая. Имайте в предвид, че има допълнителна такса от (10 
Евро).

Lifeguard/Pool Attendant / Спасители при басейна и плажа  
Poolside lifeguard operates from 08:00 to 20:00. Sea side lifeguard operates form08:00 to 20:00. 
Please be aware of the flag system in place. / Спасителят на басейна работи от 08:00 до 20:00 
часа. Спасителя на плажа работи от 08:00 до 20:00 часа. Моля, да се запознаете с цветове 
на флага относно: Разрешено и Забранено влизането във водата. 

Light system / Осветителна система 
When you enter your room, there is a device on the wall near to the door, put your room card in 
it to automatically activate the light control. When you leave the room, don’t forget to take the 
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room card with you. / Когато влезете в стаята, има устройство на стената до вратата, 
моля сложете картата си в него,за да се активира автоматично управлението на 
осветлението. Когато излезете от стаята, не забравяйте да вземете картата  с Вас.

Lost & Found / Изгубени и намерени вещи 
Please note that the hotel will not assume responsibility for lost or disappeared items.  When 
something is found in the rooms – the housekeeping keep a record and store everything in the 
housekeeping department. If something is found in the lobby or any outlets the security keep a 
record and store everything in the security office.  

If a guest is looking for an item please contact Reception by dialing 999
If we have found the lost item we will need to ask for a copy of your ID and full address.

Моля, имайте предвид, че хотелът не носи отговорност за загубени или изчезнали вещи. 
Когато нещо се намери в стаите – хотелското домакинство  поддържа регистър и 
съхранява вещите в отдел Хотелско  домакинството Ако нещо се намери във фоайето или  
други обекти, Отдела по сигурността води документация и всичко се съхранява в офиса на 
Отдела по сигурността.

Ако гостът търси изгубена вещ, моля свържете с Рецепцията чрез набиране на номер 999.
Ако сме намерили изгубена вещ, ще трябва да Ви изискаме копие на лична карта и пълен 
адрес.

Luggage Service & Storing / Помещения за съхранение на багаж 
Please contact the reception on 999 for luggage collection.  It is possible to store a limited amount 
of luggage at the hotel.  However, please ensure that items are properly locked and labeled. Don’t 
leave valuables in your luggage for storage as the hotel does not accept liability in the case of theft.  
The hotel will not accept luggage for long period storage. / Моля, свържете се с рецепцията на 
номер 999 за  съхранени или помощ за Вашия багаж. Моля имайте в предвид, че количество 
багаж, което можем да съхраняваме  в хотела е ограничено. Все пак, моля, уверете се, че 
багажа Ви е заключен и етикетиран. Не оставяйте ценни вещи в багажа си за съхранение, 
тъй като хотелът не носи отговорност в случай на кражба. Хотелът не приема багажа 
за дълъг период на съхранение.

Maintenance / Поддръжка 
It is our sincere objective to keep the hotel facilities in a perfect technical condition. However, 
it may happen that our staff has overseen a problem and we would like to apologize in such 
cases.  The hotel provides maintenance support.  Kindly call Reception by dialing 999 in cases you 
require assistance in your room. / Нашата искрена цел е запазването на хотелската база в 
перфектно техническо състояние. Въпреки това е възможно да попаднете в ситуация, в 
която нашите служители да не могат да отстранят проблема веднага – Молим,  да ни 
извините в такива случаи. Хотелът предлага техническа поддръжка. Моля обадете  на 
Рецепцията чрез набиране на 999 в случаи, че имате нужда от помощ в стаята си.
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Mini bar / Мини бар 
The following items can be found in the mini bar: / Следните артикули могат да бъдат 
намерени в Мини бара:

 9 2 Imported beers / 2 бири Внос
 9 2 bottles of wine / 2 бутилки вино
 9 2 Coca Cola / 2 кенчета Кока Кола 
 9 1 Tonic / 1 Тоник
 9 2 Mineral Water / 2 Минерални води 
 9 2 red bulls (energy drink) / 2 Ред була (енергийна напитка)
 9 1 Twix / 1 Туикс
 9 1 snickers / 1 Сникърс 
 9 1 tobleron / 1 Тоблерон 
 9 1 nuts / 1 пакет ядки 
 9 8 small bottles of alcohol (50 ml) / 8 малки бутилки алкохол (50 мл)

The mini bar is refilled on a daily basis. / Мини бара се зарежда ежедневно. 
Please find in the annexed files a price list for mini bar. / Моля, вижте в приложените файлове 
ценова листа за мини бар.

Parking / Паркинг 
We have a large parking area in front of the hotel and an underground parking in the hotel. It 
is free for guest of the hotel. / Разполагаме с голям открит паркинг пред хотела, както и с 
закрит паркинг в хотела. Не заплаща за гости, настанени в хотела. 

Postcards / Пощенски картички
The Pro-shop located in the Clubhouse sells postcards. / Можете да закупите пощенски 
картички от Про-шопа, който се намира в Клубната къща. 

Restaurants / Ресторанти 
Main Restaurant “Alexandra”  is our international buffet  restaurant, where buffet breakfast, lunch 
and dinner is served. Located at opposite reception. Opening hours: Monday to Sunday   07:30 to 
21:30. / Основен ресторант "Александра" е нашият бюфет-ресторант с интернационална  
кухня, където се сервира закуска на шведска маса, обяд и вечеря. Разположен срещу 
рецепцията. Работно време: от понеделник до неделя 07:30 до 21:30 часа.
Dress code: smart casual dress. / Дрес код: елегантно непретенциозен стил.
Restaurant “Fouquet” is international a la cart restaurant. Opening hours: Monday to Sunday   
12:00 to 22:30. / Ресторант „Фуке” е а ла- карт ресторант интернационална кухня. 
Работно време: от понеделник до неделя 12:00 до 22:30 часа.

Dress code: smart casual dress./ Дрес код: елегантно непретенциозния стил.

Italian Restaurant “Prestige” is a la cart restaurant with Italian food. Opening hours: Monday to 
Saturday   10:00 to 21:00. / Италианския ресторант "Престиж" е а ла карт ресторант с 
италианска кухня. Работно време: от понеделник до събота 10:00 до 21:00 часа.

Dress code:  casual dress. / Дрес код: елегантно непретенциозния стил.
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Room Service / Рум сервиз 
There is an extensive 24 hour room service menu; it is located in your room. Please dial 9666 
to order. Between the hours of 24:00 and 7:00 it is possible to order via the night room service 
menu (this is represented on the menu with a special symbol) please dial  9666 to order between 
these hours. / Можете да се възползвате от 24 часови рум сервиз услуги ; Менюто  се 
намира в стаята Ви. Моля, наберете 9666 за поръчка. Между 24:00 и 07:00 часа можете да 
се възползвате от нощното  рум сървиз меню (то е представено в менюто със специален 
символ). Моля наберете 9666, за да поръчате между тези часове.
Please see in the annexed files room service menu. / Можете да намерите Рум сервиз менюто 
в приложните файлове.  

Security / Охрана
The resort has 24 hours security. / Курортът разполага с 24-часова охрана.

Shops / Магазини 
In the resort you can find shop for clothes, shop for Bulgarian souvenirs. / В курорта можете 
да намерите магазин за дрехи и  магазин за български сувенири.

Smoking / Non-smoking / Пушачи / Непушачи
All rooms and public space in the resort are non-smoking. / Всички стаи и публични 
пространства в курорта са за непушачи.

Spa & Wellness Center/ Спа & Уелнес център
The Lighthouse SPA and Wellness Centre is a special place. A peaceful haven created to offer 
a calming getaway from everyday stress. Inside cares and anxiety slip away and a sense of 
peacefulness descends. A serene sanctuary, a retreat of comfort where mind, body and spirit 
can be invigorated, rejuvenated and restored. You are in the skilful care of therapists, trained 
both in the techniques and principles of traditional and modern therapies. / Lighthouse СПА 
и Уелнес център е едно  специално място. „Рай” създаден, за да предлага успокояващо 
бягство от напрегнатото ежедневие. Злободневните проблеми и  тревожността се 
заменят  с чувство на спокойствие. Комфорт, за ума, тялото и духа могат активизират, 
подмладяване  и възстановяването. За Вас ще се грижат  Умели  терапевти, обучени в 
техниките и принципите на традиционни и модерни терапии.

The SPA & Wellness stretches on an area of over 3000 sq. m. The following SPA facilities are 
free for guest of the hotel: / СПА & Уелнес  центърът се простира на площ от над 3000 кв. м. 
Следните СПА съоръжения са безплатни за гостите на хотела:

• Steam bath / Парна баня
• Hammam / Хамам
• Laconium / Ланкониум 
• Infra-Red Sauna / Инфра ред Сауна 
• Finnish Sauna / Финска сауна 
• Cooling showers with Ice / Охлаждащи душове с лед
• Jacuzzi / Джакузи 
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• Tepidarium / Тепидариум 
• Caldarium / Калдариум 
• Fitness Studio / Фитнес студио

Please see in the annexed files selection of our SPA menu. /Можете да намерите Спа менюто 
ни с терапии в приложните файлове.

Swimming pools / Басейни 
Open daily from 08:00 – 20:00   hours . Pool towels and sun beds are free of charge but guests 
must properly identify themselves in order to get these services by handing over their pool pass 
card.   There are rules and regulations associated with the use of the pool and pool area. These 
rules are clearly visible by the pool. / Отворени са всеки ден от 08:00 – 20:00 часа. Плажните 
хавлии и шезлонги са безплатни, но гостите трябва да се идентифицират, за да получат 
тези услуги.  Моля покажете  картата си за достъп до басейна. Има правила и регламенти, 
свързани с използването на басейните. Тези правила са ясно видими около тях.
Please note that the indoor and outdoor pools are seasonal. / Моля имайте в предвид, че 
вътрешния и  външния басейн са сезонни. 

Telephone Calls / Tелефонни обаждания
Please see in the annexed files telephone list of useful contacts. / Моля, вижте в приложените 
файлове списък с полезни  телефонни контакти.

Television / Телевизия 
There are local and international channels. If you have any problem receiving any of the channels 
please call Reception by dialing 999. / Има местни и международни канали. Ако имате някакъв 
проблем, с получаването на сигнал  на някои каналите, моля обадете се на Рецепция чрез 
набиране на номер 999.
Please see in the annexed files a list of the TV channels. / Можете да намерите списъка с канали 
в приложните файлове. 

Towels / Хавлии 
On check-in you will be granted a pool & beach towel card per person. When you wish to borrow 
a towel, please hand your card to the pool or beach attendant who will exchange it for a towel. 
Don’t forget when you bring your towel back to resign and get your towel card back. On check- 
out please remember to return the towel card back to reception. In case of a loss a charge will 
be incurred. / При настаняване ще ви бъде предоставенa карта за басейн и плажни хавлии. 
Когато желаете да заеме те хавлия, моля, представете  карта си на спасителя на  басейна 
или плажа, който ще го размени за хавлия. Не забравяйте, когато върнете хавлия си да 
вземете обратно картата си. При напускане, моля, не забравяйте да върнете картата си 
за кърпите на рецепцията. В случай на загуба ще бъдете таксувани. 
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Transfers / Трансфери
Transfers to nearby attractions are offered to hotel guests. Contact reception if you require a 
transfer.  Please note that any transfer should be arranged at least 1 day in advance. / Трансфери до 
близките забележителности, се предлагат на гостите на хотела. Свържете с рецепцията, 
ако имате нужда от трансфер. Моля, имайте предвид, че трябва да го заявите най-малко 
1 ден предварително.

Please find a transfer price list in the annexed files. / Можете да намерите цените на 
трансферите в приложните файлове. 

Wake up Calls / Събуждане по телефона
Please book your wakeup call through the operator or by contacting Reception by dialing 999/ 
Моля, за да заявите за събуждане по телефона се свържете с Рецепция чрез набиране на 
999.

Annexes / Приложения 
 1.  Hotel rules / Правила на хотела 
 2.  Air condition Manual / Ръководство за употреба на Климатиците 
 3.  Shuttle schedule to the beach / График за безплатни трансфери 
 4.  Baby sitting price list / Цени за услугата „Детегледачка” 
 5.  Rent-a-Car Price List / Цени за наемане на рент-а-кар
 6.  Dine Around / Хранене в други ресторанти
 7.  Dry Cleaning / Химическо чистене
 8.  Transfer Price List / Цени трансфери 
 9.  Conference services / Конферентни услуги 
 10.  Excursions / Екскурзии 
 11.  Emergency Evacuation Instructions / Инструкции за аварийна евакуация
 12.  Membership / Голф Членства 
 13.  Room Price List / Цени за настаняване 
 14.  Mini Bar Price List / Цени за артикули от минибара 
 15.  Room Service Menu / Меню Рум Сервиз 
 16.  Selection of Spa Menu / Меню Спа Терапии
 17.  Telephone List / Списък с важни телефонни номера 
 18.  TV Channel List / Списък с Телевизионни канали 
 19.  All inclusive bracelets / Ол инклузив гривни



Lighthouse Golf and Spa hotel Rules and / Правила на Лаитхаус Голф и Спа Хотел

The Management of Lighthouse Golf and Spa Hotel would like to offer you a clean, safe and 
enjoyable stay in the resort. In this regard, may we request for your cooperation in following 
our Hotel Rules and Regulations so we can provide you with the cleanliness, safety, beauty and 
comfort of the resort which you deserve. / Ръководството на Лайтхаус Голф и Спа Хотел 
би искало да Ви предложи безопасен и приятен престой в курорта. В тази връзка, бихме 
искали да Ви молим за Вашето съдействие в следването на правилата на нашия хотел, 
така че да ви предоставим комфорт, който заслужавате.

1. General Rules and Regulations / Основни правила

1.1. Please refrain from loud music and noise between 2 pm – 4 pm and after 11 pm 
to avoid disturbing other guest who are already in slumber. / Моля, въздържайте се от 
силна музика и шум между 14:00 – 16:00 и след  23:00, за да се избегне нарушаването 
на спокойствието на другите спящи гости. 
1.2. Children must be constantly accompanied and watched over by adult companions 
especially within the pool and open areas. / Децата трябва да бъдат постоянно 
придружава и гледани от възрастни придружители, особено в рамките на басейнa и 
открити площи.
1.3. Please help conserve water at all times. / Моля помогнете в спестяването на 
водата.
1.4. Proper conduct is requested from all guests. / Адекватно и подходящо поведение 
се изисква от всички гости.
1.5. Outside showers for rinsing and water jars/faucets for washing your feet are 
provided for your use. Please refrain from bringing sand into entrances. / Предоставят 
се за ползване външни измиващи съоръжения. Моля, въздържайте се от пренасяне 
на пясък по входните части на комплекса.
1.6. Please help keep the premises clean and sanitary at all times. / Моля помогнете 
за поддържането на чистотата и хигиеничността на всички помещения.
1.7. All vehicles must be parked at designated parking areas ONLY. / Всички превозни 
средства трябва да бъдат паркирани САМО   на обозначените за това места.
1.8. The Resort Staff is there to make your stay more enjoyable. Please do not hesitate 
to call on them. However, errands outside of the resort will be subject to a service charge./ 
Персоналът на комплекса е тук , за да направи престоя Ви  по приятен. Моля не се 
колебайте да ги потърсите. Имайте в предвид, че Услуги от тяхна страна извън 
територията на комплекса се заплащат допълнително.
1.9. 24-HOUR SECURITY is in place at the resort. / Комплексът е под 24 ЧАСОВА 
ОХРАНА
1.10. Management is not liable for losses of personal properties; therefore guests and 
owners are advised to secure their personal belongings and valuables. / Ръководството 
не носи отговорност за загуби на лични вещи, затова  съветваме гостите и 
собствениците  да пазят  личните си вещи и ценности на сигурно място.



2. Rooms / Стаи 
2.1. Smoking inside room is strictly prohibited. / Пушенето в стаите е строго 
забранено. 
2.2. Please report immediately to Front Desk any damage to property or broken fixtures 
for prompt repair. / Моля уведомете незабавно Рецепцията, в случай на нанесени 
щети на материалната база.  
2.3. Housekeeping service is provided daily. / Почистващи услуги са осигурени 
ежедневно.
2.4. Before or at designated check-out time, please allow our Housekeeping Staff to 
check your room. / Преди или в момент на напускане, моля позволете проверяването 
на вашата стая на представител на отдел Хотелско домакинство. 
2.5. The guest ensures that nothing shall be attached to floors, wall, ceiling or columns 
of Lighthouse Golf and Spa hotel premises by nails, screws, glue gun or other means, 
otherwise any damage caused shall be charged to the guest. / Гостът гарантира, за 
опазването на подовите настилки, стените, таваните и колоните в Лайтхаус 
Голф и Спа Хотел от пирони, винтове, лепило или други средства, нанасящи щети. 

3. Pool Area
3.1. Please, use the designated area to dispose of your snacks/drinks. / Моля 
използвайте обозначените места за изхвърляне на отпадъци .

DISCLAIMER / ОТкАЗ ОТ ОТГОВРНОСТ
Lighthouse Golf and Spa hotel shall not be responsible for any loss or damage to personal property, 
bodily injury or loss of life suffered by any guest arising from the use of any facilities or equipment 
within the resort, including but not limited to all watercrafts and vehicles. / Лайтхаус Голф и 
Спа Хотел не носи отговорност за загуба или щета на лични вещи, телесно повреда или 
загуба на живот, причинени от неправилното използване на съоръженията в комплекса, с 
изключение на водни зони или превозни средства.



                                         Air  Conditioning  System  Operation

1. For proper functioning of the air conditioning system in your room the balcony   
door should be closed. When it is opened the air conditioner stops working.

2. The device located on the wall near the bathroom service for control of the room’s air 
conditioning system. If it is not lit please press the button ϕ. The display shows the room 
temperature. To adjust it please press the buttons   ∆ or     until you reach the desired 
temperature.

3. Using the button ∆      ∆ you can also adjust the fan speed of your air conditioner – respectively 
0 – turn off; 1, 2 or 3

                                      Управление на климатичната система

1. За правилната работа на климатичната система във вашата стая е необходимо 
вратата на балкона да бъде добре затворена. След отварянето и климатикът и 
спира да работи!

2. Устройството, намиращо се на стената до банята, служи за контрол на 
климатичната система на стаята. Ако то не свети, моля натиснете бутона ϕ. 
На дисплея се изписва температурата на въздуха във вашата стая в момента. За 
да я промените, моля натиснете бутона ∆ или    , докато достигнете желаната 
температура.

3. С помоща на бутона  ∆   ∆ може да регулирате и скоростта на вентилатора на 
вашия климатик – съответно 0 – изключено; 1, 2 или 3.

∆

∆

∆

∆



Model / Модел  1 day /
ден

2-6 days / 
дни

7-14 
days / 

дни

15 +
days / 

дни

Weekend
Уикенд

Deposit
Депозит

МITSUBISHI 
COLT - 2008

40,00 €
80,00 лв.

35,00 €
70,00 лв.

30,00 €
60,00 лв.

25,00 €
50,00 лв.

85,00 €
170,00 лв.

100,00 €
200,00 лв.

MITSUBISHI 
LANCER - 2008

65,00 €
130,00 лв.

60,00 €
120,00 лв.

50,00 €
100,00 лв.

35,00 €
70,00 лв.

120,00 €
240,00 лв.

100,00 €
200,00 лв.

MERCEDES C - 
2008

100,00 €
200,00 лв.

90,00 €
180,00 лв.

80,00 €
160,00 лв.

70,00 €
140,00 лв.

160,00 €
320,00 лв.

125,00 €
250,00 лв.

MERCEDES E - 
2004

90,00 €
180,00 лв.

75,00 €
150,00 лв.

60,00 €
120,00 лв.

45,00 €
90,00 лв.

200,00 €
400,00 лв.

135,00 €
270,00 лв.

MERCEDES S - 
2008

130,00 €
260,00 лв.

125,00 €
250,00 лв.

110,00 €
220,00 лв.

95,00 €
190,00 лв.

220,00 €
440,00 лв.

150,00 €
300,00 лв.

RENT A CAR / АВТОМОБИЛИ  ПОД НАЕМ



DINING / ХРАНЕНЕ

Dining Hours for Half Board & All Inclusive: / Часове за хранене – Полу-пансион и Пълен Пансион:
 Breakfast: 07:30 – 10:00 / Закуска: 07:30 – 10:00
 Lunch: 12:00 – 14:30 / Обяд: 12:00 – 14:30
 Dinner: 19:00 – 21:00 / Вечеря: 19:00 – 21:00
You are kindly invited to our Main Restaurant “Alexandra”./ Любезно Ви каним в Основния ресторант 
"Александра”.

Dine Around / Хранене в други ресторанти 
Gives you the exclusive opportunity to come and experience the variety of different cuisines for your 
dinner. If you have booked a package with Half Board or All inclusive you can choose 2 evenings in which 
you can enjoy your dinner in our a la cart restaurants: /Дава Ви изключителната възможност да 
се насладите на разнообразието от кулинарни изкушения за вечеря. Ако сте резервирали пакет с 
Полу- пансион или Пълен пансион можете да изберете две вечери, в които да се храните  в нашите 
а-ла карт ресторанти:

 9 Fouquet’s Restaurant / Ресторант Фуке 
 9 Prestige Restaurant / Ресторант Престиж 

Enjoy a refined selection of meals (1 salad, 1 starter, 1 main dish and 1 dessert). / Насладете се на 
изискана селекция от ястия (1 салата, 1 предястие, 1 основно ястие и 1 десерт). 

Reservations: / Резервации:
At check-in you will be given 2 “Dine Around” Vouchers, which are requested in order to make a 
reservation for dinner in one of our 2 a la cart restaurants. Reservations need to be made up until 3:00p.m. 
оn the previous day at the reception desk of the hotel. / При настаняване ще Ви бъдат дадени два "Dine 
Around" ваучера, за да направите резервация за вечеря в един от нашите а ла карт ресторанти. 
Резервациите трябва да бъдат заявени до 15:00  предходния ден на рецепцията на хотела.

Important information: / Важна информация:
 9 In order to avoid disappointment you are advised to make your reservation in advance since places are 

limited. / За да избегнете неудобство, Ви съветваме да направите резервация предварително , 
тъй като тъй като местата са ограничени.

 9 Please when you walk into the restaurant indicate to your waiter that you are coming with “Dine 
Around” Voucher and hand over the voucher to him. Please note that your “Dine Around” Vouchers 
are payment means and in case you lose them or do not provide the voucher to your waiter at the 
beginning of your dinner, the bill will be charged to your room. / При влизане в ресторанта, молим 
да алармирате вашия сервитьор ,че ще използвате  “Dine Around” ваучер и да му го предадете. 
Имайте  в предвид, че "Dine Around" Ваучерите са платежни средства и в случай, че ги загубите 
или не  предоставите ваучер на вашия сервитьор в началото на вечерята си, сметката ще бъде 
начислена на номера на стаята Ви.

 9 Dine Around is valid for guests who are staying in periods from 01th May to 30th of September 2013. 
/ Dine Around важи за гости, които са отседнали в периоди от 01 май до 30 септември 2013 г.

 9 Dine Around only applies to guests staying for at least 7 Nights accommodated at either All Inclusive or 
Half Board. / Dine Around важи само за гости, които  са отседнали в продължение на най-малко 7 
нощувки,  платили  Полу пансион или Пълен пансион.

 9 During your stay you can dine one time at the Prestige Italian Restaurant and one time at the Fouquet’s 
Restaurant. / По време на престоя Ви можете да се храните един път в италианския ресторант 
"Престиж" и един път в ресторант „Фуке”.



TRANSFERS / ТРАНСФЕРИ

Personal Transfer Up To 2 Persons* / Персонален Трансфер до 2ма души*

   * Note: All prices are per transfer / Цените са на трансфер

Group Transfers - 3 Or More Persons** / Групов Трансфер 3 или повече души**

   **Note: All Prices are per person / Цените са на човек

Golf Transfers** / Голф Трансфери**

Round Transfer / 
Двупосочен Трансфер

Price in EUR на трансфер/ 
Цена в Евро на трансфер

Airport Varna / Летище Варна 120,00 EUR
Airport Burgas / Летище Бургас 270,00 EUR
Albena/ Албена 66,00 EUR
Balchik / Балчик 30,00 EUR
Golden Sands / Златни Пясъци 75,00 EUR
Cape Kaliakra/ Нос Калиакра 60,00 EUR

Round Transfer / 
Двупосочен Трансфер

Price in EUR per person / 
Цена в Евро на човек

Blacksearama 10,00 EUR
Thracian Cliffs 15,00 EUR

Round Transfer / 
Двупосочен Трансфер

Price in EUR per person / 
Цена в Евро на човек

Airport Varna / Летище Варна 40,00 EUR
Airport Burgas / Летище Бургас 90,00 EUR
Albena/ Албена 22,00 EUR
Balchik / Балчик 10,00 EUR
Golden Sands / Златни Пясъци 25,00 EUR
Cape Kaliakra/ Нос Калиакра 20,00 EUR



DAILY SHUTTLE / ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ 

Schedule to the beach / Tрансфери до плажа

 

Please note: / Моля имайте в предвид, че: 
1. For guest of the hotel the shuttle service to the beach is free of charge in the specified 

above hours. / За гостите на хотела, трансферa до плажа е безплатен в посочените 
по-горе часове.

2. If you would like to arrange transfer to the beach out of the shuttle hours please contact 
our reception staff  for more information about the prices and the availability. / Ако 
желаете трансфер до плажа, извън часовете в разписанието, моля свържете се с 
Рецепцията за повече информация и цени. 

3. Please do not forget to take with you your hotel passport, so that you can take advantage 
of free sun bed & umbrella on the beach. / Моля, не забравяйте да вземете със себе си 
хотелския паспорт. Tака ще  можете да се възползвате от безплатен шезлонг и 
чадър на плажа.

4. For non-hotel guests charge for sun-beds & umbrella applies. / Клиентите, които не са 
гости на хотела ще бъдат таксувани за чадър и шезлонг на плажа.

Have a great and sunny day! ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ СТРАХОТЕН, СЛЪНЧЕВ ДЕН!

From Hotel to  Beach /
От Хотела до Плажа

From Beach to Hotel /
От Плажа до Хотела

09:00 09:10
11:00 11:10
13:00 13:10
15:00 15:10
17:00 17:10



ACTIVITIES & ENTERTAINMENT PACKAGES

TRIP TO CAPE KALIAKRA / ВИЗИТА НА НОС кАЛИАкРА

Cape Kaliakra is a long and narrow headland in the northern 
Bulgarian Black Sea Coast.
Kaliakra is a nature reserve, where dolphins, cormorants and 
pinnipeds can be observed. It also features the remnants of 
the fortified walls and the fortress of the Thracians. The Bolata 
Cove with a small sheltered beach lies just north at the mouth 
of a picturesque canyon, also part of the nature reserve.

Калиакра е дълъг и тесен нос на българското северно 
черноморско крайбрежие, в най-югоизточната част на 
Добруджанското плато. Калиакра е природен резерват, 
където могат да се наблюдават делфини, аристотелеви 
корморани, скален кос, папуняк, дебелоклюна чучулига, 
черногърбо каменарче и други редки видове. В района на 
Калиакра все още може да видите руини и останки от 
древни селище и крепост „Тризис”. Болата е името на 
живописен и уникално красив плаж и резерват, също част 
от природния резерват.

TRIP TO BALCHIK CASTLE & BOTANIC GARDEN / 
ВИЗИТА НА кУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” И БОТАНИЧЕСкА ГРАДИНА В ГР. БАЛЧИк

The Botanic Garden & Balchik Palace are definitely worth 
a visit, as collections of plant species from all over the world 
are grown on an area of about 16 acres. One of the biggest 
attractions is the collection of large sized cacti species grown 
in an open area. As far as the Palace. The official name of the 
palace was the Quiet Nest Palace. It was constructed between 
1926 and 1937, during the Romanian control of the region, 
for the needs of Queen Marie of Romania. The palace complex 
consists of a number of residential villas, a smoking hall, a wine 
cellar, a power station, a monastery, a holy spring, a chapel and 
many other buildings, as well as most notably a park that is 
today a state-run botanical garden.

Ботаническата градина се допълва с арихитектурно-
парковия комплекс „Дворецът“, който е бил резиденция на 
румънската кралица Мария в началото на 20 век. Нейните 
основи са поставени през 1926 г. от швейцарския ботаник 
Жан Жони. Комплексът се състои от резиденция, салон за 

25 - EUR PER PERSON
MINIMUM GROUP OF 
4 PEOPLE

Цена от 25 ЕВРО на човек
(минимум група от 4 души)

25 - EUR PER PERSON
MINIMUM GROUP OF 
4 PEOPLE

Цена от 25 ЕВРО на човек
(минимум група от 4 души)



пушене, винена изба, параклис и ботаническата градина. И 
до днес е запазена уникалната колекция от кактуси – втора 
по големина в света след тази в Монако, както и други 
уникални растения. В ботаническата градина растат 
екзотични и рядко срещани дървета като: каучуково, 
бонбонено, книжно дърво, древно гинко, метасеквоя, 
едроцветна магнолия и др. В тази неповторима градина се 
отглеждат около 2 000 растителни вида.

SHOPPING & SIGHT-SEEING TRIP TO VARNA / ШОПИНГ ТУР НА ГР. ВАРНА

Commonly referred to as the marine (or summer) capital of 
Bulgaria, Varna is a major tourist destination, business and 
university centre, seaport and headquarters of the Bulgarian 
Navy and merchant marine, as well as the centre of Varna 
Province and Bulgaria's North-Eastern planning region (NUTS 
II), comprising also the provinces of Dobrich, Shumen, and 
Targovishte.

Варна е известна като морската столица на България, 
поради факта, че е основна туристическа дестинация, както 
и бизнес и академичен център. Също така, централата 
на Българските военноморски сили и търговски флот се 
намира в гр. Варна

TRIP TO FESTA DOLPHINARIUM / ПОСЕЩЕНИЕ НА „ДЕЛФИНАРИУМ” ВАРНА

Dolphins and their trainers perform the remarkable Dolphin 
Show, conducted in four languages at a time – Bulgarian, 
Russian, German and English. The Dolphin Show comprises of 
several elements: acrobatics, balancing, music, singing, dances 
and games with the audience. The show lasts 40 minutes.

Делфините и техните треньори представят уникалното 
Делфин-шоу. То се води на четири езика едновременно: 
български, руски, немски и английски, и включва множество 
атракции: акробатика, балансировка, музика, пеене, танци 
и игри с публиката. Продължителността му е 40 минути.

RESERVATIONS
Please ask reception for further information and reservations in our time schedule.

Enjoy your day!

40 - EUR PER PERSON
MINIMUM GROUP OF 
4 PEOPLE

Цена от 40 ЕВРО на човек
(минимум група от 4 души)

40 - EUR PER PERSON
MINIMUM GROUP OF 
4 PEOPLE

Цена от 40 ЕВРО на човек
(минимум група от 4 души)



2013 ANNUAL GOLF MEMBERSHIP
Full Annual Membership 

Being Lighthouse Golf Club Full Member you are entitled to the following privileges: 
•     Unlimited golf rounds on Lighthouse Golf Course
•     Use of Lighthouse practice facilities: putting, chipping and bunker area
•     30 driving range tokens and use of Lighthouse Driving range
•     Free trolley
•     Discount on accommodation rates at 5* Lighthouse Golf & Spa Hotel
•     Discounted rates on golf services & lessons
•     Preferential rates for Lighthouse tournaments 

Full Membership Terms:

General Terms:
Age Range: Adults are defined as 16 years of age and over by the 1st January 2013. Juniors are 
defined as less than 16 years of age by the 1st of January 2013.

Duration: Memberships will run from the 1st of January 2013 until the 31st of December 2013. 
Memberships will not be carried into the following year irrespective of the date of payment.
Green fee on Lighthouse Golf Resort for 2013 includes trolley & 30 driving range token per season.

 Types:

•     Family Membership is valid for family like husband, wife and 1 junior.
•     To have a Residents Membership, the applicant must own a property with notary act on 

the Lighthouse Golf & Spa Resort.
•     Corporate Memberships are open to groups of 10 or more persons who are all currently 

employed by the applicant company. 

Lighthouse Residents Price in Euro
Residents – Adult 500.00
Residents – Junior 100.00

Non-Residents Price in Euro
Non Residents – Adult 800.00
Non Residents – Junior 200.00

Corporate & Family Price in Euro
Corporate Membership 700.00
Family Membership 1 200.00



Trolley & Buggy / Троли § Бъги

Daily Visitors & Guests / Дневни посетители § Гости
Trolley / 
Троли 2,50 €

Golf Cart Rental 9 Holes Visitors & Guests / 
Наемане на Бъги  за 9 дупки от Посетители § Гости 20 €

Golf Cart Rental 9 Holes Visitors & Guests / 
Наемане на Бъги  за 9 дупки от Посетители § Гости 30 €

Golf Cart (Full Day - 8am to 8pm) /
Наемане на бъги (Цял ден – 8h-8h) 50 €

Full Members & Access Members & Owners/ 
Пълно правни Членове § Достъп на Членове §Собственици

Golf Cart Rental 9 Holes Members / 
Наемане на Бъги  за 9 дупки Членове 17 €

Golf Cart Rental 18 Holes Members / 
Наемане на Бъги  за 18 дупки Членове 25 €

Club Rentals / Наемане на клъбове

Single Club Rentals / 
Наемане на един клъб 5 €

Club Rentals - Low End / 
Наемане на клъбове “Low End” 15 €

Club Rentals - High End / 
Наемане на клъбове “High End” 25 €

Golf Shoe Rental / 
Наемане на Голф Обувки 5 €

Driving Range Token (20 Balls) / 
Жетон за Тренировъчното игрище (20 тпки) 2,50 €

Club Fitting / Ремонт на клъбове

Club Repair (Fitting per club) / 
Ремонт на Клъбове (Един) 5 €

Club Repair (Fitting per club) / 
Ремонт на Клъбове (Един)  25 €

GOLF SERVICES / ГОЛФ УСЛУГИ



Daily Visitors & Guests / Дневни посетители § Гости

Golf Lesson - 25 Min* / Голф Урок – 25 мин. * 30 €
Golf Lesson - 45 Min* / Голф Урок – 45 мин. * 50 €
10 Golf Lessons of 45 Min* / 10 Голф Урока от 45 мин.* 250 €
10 Golf Lessons of 45 Min* / 10 Голф Урока от 45 мин.* 400 €
Group Lesson 25 Min 5 people / Групов Урок от 25 мин. – 5 души 50 €
Group Lesson 25 Min 10 people / Групов Урок от 25 мин. – 10 души 100 €
Junior Lesson 5-10 people 25 Min / Джуниър Урок 5-10 души от 25 мин. 25 €
Private Playing Lesson for 9 holes  (Green fee Excluded) / 
Частен Урок – игра на 9 дупки (Голф Раунда не е включен в цената) 85 €

Private Playing Lesson for 9 holes  (Green fee Excluded) / 
Частен Урок – игра на 9 дупки (Голф Раунда не е включен в цената) 130 €

Full Members & Access Members & Owners / 
Пълно правни Членове § Достъп на Членове § Собственици 

Golf Lesson - 25 Min Members / Голф Урок – 25 мин. * Голф Членове 25 €
Golf Lesson - 45 Min Members / Голф Урок – 45 мин. * Голф Членове 35 €
10 Golf Lessons of 25 Min Members / 10 Голф Урока от 25 мин.* Голф Членове  200 €
10 Golf Lessons of 45 Min Members / 10 Голф Урока от 45 мин.* Голф Членове 300 €
Private Playing Lesson for 9 holes Members / Частен Урок – игра на 9 дупки Голф Членове  75 €
Private Playing Lesson for 18 holes* Members/ Частен Урок – игра на 18 дупки Голф Членове  120 €

GOLF LESSONS & ACADEMY SERVICES / ГОЛФ УРОЦИ§ АкАДЕМИЧНИ УСЛУГИ

Daily Visitors / Дневни посетители 
9 Holes - Daily Visitors / 9 Дупки – Дневни посетители 50 €
18 Holes  - Daily Visitors / 18 Дупки – Дневни посетители 70 €
Junior under  18 Years old and younger - 9 holes / Играчи до и под 18 години – 9 дупки 25 €
Junior under  18 Years old and younger- 18 holes / Играчи до и под 18 години – 18 дупки 35 €
Green fee on Blacksearama / Голф Раунд на игрище Блексий Рама 80 €
Green fee on Thracian cliffs / Голф Раунд на игрище Тракийски скали 110 €

Guests & Owners / Гости § Собственици 
Owners & Guests of Lighthouse Hotel - 9 Holes / 
Гости § Собственици на Лаитхаус Хотел – 9 дупки 40 €

Owners & Guests of Lighthouse Hotel - 18 Holes / 
Гости § Собственици на Лаитхаус Хотел – 18 дупки 55 €

GREEN FEES / ГОЛФ РАУНДОВЕ



Accommodation Rates / Цени за настаняване:

Per 
person

B
o
a
r
d

Twin Room 
Golf  view

Twin Room 
Sea view

Double Room 
Golf  view

Double Room 
Sea  view

Club Suite  
Golf  view

Club Suite  
Sea  view

Single 
Use

Double 
Use

Single 
Use

Double 
Use

Single 
Use

Double 
Use

Single 
Use

Double 
Use

Single 
Use

Double 
Use

Single 
Use

Double 
Use

Price per person Price per person Price per person Price per person Price per person Price per person

Season I BB 64 € 46 € 76 € 52 € 70 € 52 € 82 € 58 € 94 € 64 € 106 € 70 €

Season II BB 58 € 40 € 70 € 46 € 64 € 46 € 76 € 52 € 88 € 58 € 100 € 64 €

Season III BB 51 € 33 € 63 € 39 € 58 € 40 € 70 € 46 € 82 € 52 € 94 € 58 €

Season I HB 85 € 67 € 97 € 73 € 91 € 73 € 103 € 79 € 115 € 85 € 127 € 91 €

Season II HB 79 € 61 € 91 € 67 € 85 € 67 € 97 € 73 € 109 € 79 € 121 € 85 €

Season III HB 72 € 54 € 84 € 60 € 79 € 61 € 91 € 67 € 103 € 73 € 115 € 79 €

Season I AL 109 € 91 € 121 € 97 € 115 € 97 € 127 € 103 € 139 € 109 € 151 € 115 €

Season II AL 103 € 85 € 115 € 91 € 109 € 91 € 121 € 97 € 133 € 103 € 145 € 109 €

Season II AL 96 € 78 € 108 € 84 € 103 € 85 € 115 € 91 € 127 € 97 € 139 € 103 €



SPA & Wellness Center Rates for Visitors / Спа и Уелнес Цени за Посетители

Special Package/ Специален Пакет

• Use of Spa Facilities: Finnish sauna, infrared sauna, Turkish bath, steam bath, lanconni, 
adventure showers, Jacuzzi / Използване на Спа съоръженията: финландска сауна, 
инфрачервена сауна, парна баня, ланконни, приключенски душове, джакузи

• Indoor Pool / Вътрешен Басейн
• Outdoor Pool with sun bed and umbrella / Външен Басейн с шезлонг и чадър
• Fitness Center / Фитнес Център

Daily Pass / Дневен Пропуск 25,00 BGN
8 sessions ( 1 month) / 8 посещения (1 месец) 176,00 BGN
12 sessions (2 month)/ 12 посещения (2 месеца) 240,00 BGN
Unlimited access (1 month) / Неограничен достъп (1 месец) 264,00 BGN
Unlimited access (2 months) / Неограничен достъп (2 месеца) 480,00 BGN

 

Daily Rates/ Дневни Цени

Use of Spa Facilities: Finnish sauna, infrared sauna, Turkish bath, steam 
bath, lanconni, adventure showers, Jacuzzi & Indoor Pool /
Използване на Спа съоръженията: финландска сауна, инфрачервена 
сауна, парна баня, ланконни, приключенски душове, джакузи 

20,00 BGN

Use of Outdoor Pool with  sun beds &  umbrella / 
Външен Басейн с шезлонг и чадър 15,00 BGN

Use of Fitness Center / Фитнес Център 15,00 BGN

Discounts on the above mentioned rates / Намаления на горе упоменатите цени
• Homeowner’s Discount / Отстъпка за собственици: 20 %
• Lighthouse Member’s Discount / Отстъпка за Членове: 20%
• Guest’s of Lighthouse Apartments & Villas / Отстъпка за гости на Апартхотела: 20%



Meeting room for up to 15 people / 
Заседателна зала до 15 души

Full day use / За цял ден 50 EUR / 50 Eвро
Half Day use/ За половин ден 35 EUR / 35 Eвро

Meeting room for up to 30 people / 
Заседателна зала до 30 души

Full day use / За цял ден 70 EUR / 70 Eвро
Half Day use/ За половин ден 55 EUR / 55 Eвро

Conference room for up to 60 people / 
Заседателна зала до 60 души

Full day use / За цял ден 120 EUR / 120 Eвро
Half Day use/ За половин ден 80 EUR / 80 Eвро

Conference room for up to 110 people/ 
Заседателна зала до 110 души

Full day use / За цял ден 220 EUR / 220 Eвро
Half Day use/ За половин ден 140 EUR / 140 Eвро

Conference room for up to 250 people/ 
Заседателна зала до 250 души

Full day use / За цял ден 500 EUR / 500 Eвро
Half Day use/ За половин ден 350 EUR / 350 Eвро

Multimedia & Screen /
Мултимедия § Екран Full day use / За цял ден 70 EUR / 70 Eвро

Sound System / 
Озвучителна система Full day use / За цял ден 100 EUR / 100 Eвро

Flip Chart / 
Флипчарт Full day use / За цял ден 30 EUR / 30 Eвро

Black & White Print / 
Черно –бяло принтиране 1 page / 1 страница 0,05 EUR / 0,05 Eвро

Color Print / 
Цветно принтиране 1 page / 1 страница 1,00 EUR / 1,00 Eвро

Copy Service / 
Копирни услуги 1 page / 1 страница 0,05 EUR / 0,05 Eвро

CONFERENCE SERVICES / кОНФЕРЕНТНИ УСЛУГИ

Please note: / Моля, имайте в предвид, че:
The above mentioned charges are subject to change. Please for customized offer contact 
our Reservation’s Department. / Горепосочените такси подлежат на промяна. Моля за 
конкретна  оферта  да  се свържете с отдел  „Резервации”. 


