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Сезон 2021 

All Inclusive концепция  

All Inclusive 
Нашите All Inclusive услуги са на разположение от 10:00 до 23:00 часа 

Включени услуги: 
 

• Закуска, обяд и вечеря на шведска маса в основен ресторант 
Poseidon; 
Закуска: 07:30-11:00/ Обяд: 12:30-14:30/ Снакс: 15:30-17:00/ 
Вечеря: 18:30-21:00 

• Сладолед ще се сервира в ресторант Poseidon по време на 
обяд и вечеря 

• Оборудване за приготвяне на бебешка храна 

• Безалкохолни и местни алкохолни напитки 

• Нощен клуб Аполо (18+) в часовете 23:00-01:00 (Вторник-
Събота) от 01.07-15.09.2021 

• Лоби бар-13:00-23:00 часа 

• Бар край басейна – 10:00-17:00 часа 

 
Включени напитки в основния ресторант и 

обозначените барове: 
 

• Кафе, чай и мляко 

• Безалкохолни напитки, минерална вода и разнообразие от 
сокове 

• Местна наливна бира 

• Местни бели, розе и червени вина 

• Местни алкохолни напитки (водка, джин, ром, уиски, 
бренди, мастика, ликьори) 

• Мини бар: включена 1.5л минерална вода на ден 
 

             * допълнителната консумация ще бъде таксувана 

Допълнителни услуги: 
 

• Медицински и спа център Афродита -
разнообразие от спа, възстановяващи и 
оздравителни процедури (не работи 
пореди ограниченията наложени от 
глобалната пандемия COVID19) 

• Обслужване от лекар 

• Предлагане на екскурзии и пътувания с 
яхта 

• Трансфер до летище, такси 

• Легла тип „шатра“ до басейна 

• Deluxe и Ultra Deluxe напитки, вина, 
шампанско и ликьори 

• Детегледачка 

• Организация на партита и частни 
тържества  

• Плодови и зеленчукови фрешове 
 
*  За информация за нашите допълнителни 
услуги, моля свържете се с Консиерж и 
Guest relations екип. 
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   Други включени услуги: 
• 6-дневна анимационна програма и мини-клуб; дневни занимания, вечерна анимация, тематични партита и жива 

музика 

• Мултифункционално игрище за мини футбол, баскетбол, волейбол, тенис 

• Открит басейн с водни пързалки 

• Безплатни чадъри и шезлонги край басейна 

• Открита детска площадка 

• Фитнес зала с уреди Precor® 

• Безплатен превоз с мини влакче до плаж Ривиера по график от 10:00-17:00 часа 

• Безплатен безжичен интернет в хотела 

 
 

* Закуска, обяд, снакс и вечеря се сервират на шведска маса в основен ресторант Poseidon; 

* Не се допуска посещение на ресторанта по бански костюми или топлес; 

* Не се разрешава изнасянето на храна от ресторанта; 

* За информация за допълнителни услуги, моля потърсете контакт с мениджър на хотела или ресторанта; 
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