VIETA:
Viešbutis stovi ant uolos, maždaug už 50 m nuo vietinės reikšmės kelio. Atstumas iki Topolos
vietovės centro – apie 1 km. Atstumas iki Kavarnos centro – apie 6 km. Atstumas iki įspūdingo
Kaliakros pusiasalio – apie 9 km. Atstumas iki Balčiko, vadinamo Baltuoju miestu – apie 11,5 km.
Atstumas iki Auksinių Smilčių – apie 36 km. Atstumas iki Varnos oro uosto – apie 65 km. Atstumas
iki Burgaso oro uosto – apie 165 km. Atstumas iki autobusų stotelės – apie 1,5 km (kelionės į
Kavarną kaina – 2 BGN). Mokamas viešbučio transportas į Kavarną (apie 10 BGN automobiliu į
vieną pusę ne daugiau kaip 4 asmenims; apie 20 BGN automobiliu į vieną pusę 5–8 asmenims).
PAPLŪDIMYS:
Topolos paplūdimys, viešas, smėlėtas, nedidelis, nedidelėje įlankoje, vietomis yra nedidelių uolų,
nestatus nusileidimas prie jūros, dugnas vietomis akmenuotas, rekomenduojamas apsauginis apavas,
maždaug už 1–1,5 km nuo viešbučio, nueinama ekologišku taku (su nuolydžiu) mediniais tilteliais,
šiek tiek pakopomis arba keliu, nemokamas viešbučio mikroautobusas į paplūdimį, mokami skėčiai
(apie 8 BGN už vienetą) ir gultai (apie 6 BGN už vienetą) – ribotas kiekis. Baras (išorinis
pasiūlymas).
VIEŠBUTIS:
Viešbutis – keturių žvaigždučių, pastatytas 2012 m. Viešbutyje yra pastatas su registratūra ir
restoranu bei 3 pastatai su apartamentais, 160 kambarių, 3 aukštai. Naujoji viešbučio dalis su
aukštesnės („Superior“) klasės kambariais, atidaryta 2018 m., kurioje yra 193 kambariai, 3 aukštai,
4 liftai, vestibiulis, visą parą veikianti registratūra. Pagrindinis restoranas – švediškas stalas,
tarptautinė ir vietinė virtuvės, restorane yra kėdučių ir meniu vaikams. Restoranas à la carte – bistro,
tarptautinė virtuvė, terasa su panoraminiu vaizdu į jūrą. 5 barai: vestibiulyje, restorane, prie baseinų.
Turgelis. Suvenyrų parduotuvė. Automobilių stovėjimo aikštelė. Dvi konferencijų salės. Terasa su
vaizdu į baseinus. Sodas. Nemokamas belaidis internetas. Už papildomą mokestį: seifas
registratūroje, skalbykla, lyginimo patalpa. Viešbučio teritorijoje yra grindų lygio skirtumų ir laiptų
– jis nerekomenduojamas riboto judrumo asmenims. Viešbutyje galima atsiskaityti kredito
kortelėmis „Visa“, „MasterCard“.
KAMBARYS:
Superior: naujojoje viešbučio dalyje, dvivietis (galima viena papildoma vieta). Numerio plotas –
apie 35 m². Kambarys kondicionuojamas. Vonios kambarys (vonia arba dušas, tualetas, plaukų
džiovintuvas). Belaidis internetas. Palydovinė televizija. Telefonas. Šaldytuvas. Kavos / arbatos
komplektas. Nemokama lovelė vaikui iki 2 m. užsakius prieš atvykimą. Balkonas. Vaizdas į jūrą
(priekinis arba šoninis) – už papildomą mokestį.; Apartamentai: dvivietis (galima viena arba dvi
papildomos vietos). Numerio plotas – apie 60 m². Apartamentą sudaro vienas miegamasis ir dienos
kambarys. Yra individualiai valdomas oro kondicionierius. Vonios kambarys (vonia, tualetas,
plaukų džiovintuvas). Virtuvėlė. Įrengtas kaip aukštesnės („Superior“) klasės kambarys. Terasa
(stalelis ir kėdutės). Vaizdas į jūrą (priekinis arba šoninis) – už papildomą mokestį; Apartamentai
superior:dvivietis (galima viena arba dvi papildomos vietos). Numerio plotas – apie 60 m².
Kambarys apstatytas elegantiškais baldais. Įrengtas kaip apartamentai. Terasa (stalelis ir kėdutės),
su priekiniu vaizdu į jūrą. Aukštesnės klasės („Superior“) apartamentai – už papildomą mokestį.
SPORTAS IR PRAMOGOS:
4 baseinai: netaisyklingos formos, dviejų lygių, gėlo vandens, plotas – apie 600 m², gylis – 1,2–1,6
m, veikia 8.30–18.00 val., hidromasažas, 1 šliuožykla, atskira dalis vaikams, gėlas vanduo, plotas –
apie 20 m², gylis – apie 0,6 m, stačiakampio formos gėlo vandens bekraštis baseinas, plotas – apie
250 m², gylis – 1,2–1,6 m, veikia 8.30–18.00 val., hidromasažas, atskira dalis vaikams, gėlas
vanduo, plotas – apie 25 m², gylis – apie 0,6 m. 2 stačiakampio formos, gėlo vandens baseinai prie
naujosios viešbučio dalies: plotas – apie 480 m², gylis – 0,60–1,60 m, ir apie 90 m², gylis – 1,20–
1,60 m. Prie baseinų – nemokami skėčiai, gultai ir čiužiniai, rankšluosčiai – už užstatą (apie 20

BGN už vienetą). Vandens parkas (nemokamas įėjimas; veikia nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 10 d.,
sezono atidarymas gali būti atidėtas dėl oro sąlygų): 5 šliuožyklos, baseinas su dirbtinėmis
bangomis, vandens pilis, šliuožyklos vaikams. Teniso kortas su apšvietimu ir įrangos nuomos
punktu (mokamas – apie 5 BGN/vnt./val.), stalo tenisas. Biliardas. Rutulių sportas. Smiginis.
Tinklinio, krepšinio ir futbolo aikštelė. Treniruoklių salė. Vaikų žaidimų aikštelė ir kambarys,
miniklubas (4–12 metų amžiaus vaikams). Pramoginiai renginiai suaugusiems ir vaikams (nuo
birželio 01 d. iki rugsėjo 15 d). Sporto ir poilsio užsiėmimai, vakariniai šou. Diskotekos.
Amfiteatras. SPA centras: sauna, garinė pirtis, relaksacijos zona. Už papildomą mokestį: masažai,
kosmetinės procedūros. 3 golfo aikštynai už 1–10 km nuo viešbučio (išorinis pasiūlymas).
VISKAS ĮSKAIČIUOTA:
Pusryčiai (8.00–10.00), pietūs (12.00–14.00), vakarienė (18.30–21.30) – švediškas stalas
pagrindiniame restorane. Užkandžiai, vaisiai ir ledai bare prie baseino (15.30–17.30). Vietiniai
nealkoholiniai gėrimai ir vietiniai alkoholiniai gėrimai: bare vestibiulyje (8.00–23.00), bare prie
baseino (9.30–21.30), bare prie bekraščio baseino (9.30–17.30). Restorane à la carte, bistro į „viskas
įskaičiuota“ neįtraukta. Būtina mūvėti „viskas įskaičiuota“ apyrankę.

