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Описание на  ALL INCLUSIVE  програма   за  Сезон  Лято  2022 

 

 Закуската от 7:30 часа до 10:00 часа; 

 Обядът от 12:00 ч.  до 14:00 ч.; 

 Вечерята от 18:00 часа до 21:00 часа. 

 

Предлаганите хранения съдържат следния минимален набор от продукти: 

 

 Бюфет  закуска  

- кафе и чай (различни видове ) неограничено 

- плодови сокове, прясно мляко и какао 

-  различни видове хляб, бротчета и кроасани, банички и/или сладки 

- корнфлейкс, мюсли, плодовe, кисело мляко 

- масло, маргарин, различни видове мармалад, мед 

- варени яйца, бъркани яйца и/или яйца на очи, пържен бекон, вурстчета, 

кренвирши и др. 

- сирене / кашкавал 

- салами 

- шоу кукинг / палачинки, яйца на очи/  

 

 Обяд  и  вечеря, като бюфет 

- топли предястия 

- студени предястия 

- салати 

- основни ястия  - риба, месо, с кайма , постно    

-     вечерно барбекю  
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Услугата All Inclusive включва: 

 

 Закуска  / виж по-горе/ 

 Обяд и вечеря  /виж по-горе/ 

 Междини закуски  от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 18:00 ч. - / шоу кукинг, 

скара, пържени картофи, пица, тост сандвичи, палачинки, плодове/ 

 Местни алкохолни напитки /вино,бира –наливни или от автомат и др.; водка, 

уиски,ракия и др./; безалкохолни напитки / наливни или от автомат – газирани 

или не/, вода, кафе и чай  на всички налични барове от 10:00 до 23:00 ч.  

 Тенис на маса 

 Шах, дартс  /стрелички/ 

 Волейбол, баскетбол 

 Чадъри, шезлонги на  басейна на хотела 

 WI-FI 
 

Услуги срещу заплащане 
 Сейф на рецепцията 

 Телефонни разговори 

 Всички вносни напитки  и марков български алкохол 

 Коли под наем 

 Велосипеди под наем и тенис на корт 

 

Почистване                            ежедневно 

Смяна на кърпи  4 пъти седмично 

Смяна на спално бельо 2 пъти седмично 

Кредитни карти се приемат: на рецепция VISA , Master card, Maestro; не се 

приема American Express 
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