
Описание на услугата All Inclusive предлагана в хотел  Ариана- Китен за Сезон Лято 2021 

 

Включени услуги в цената на All Inclusive:  

Пълен пансион: закуска, обяд и вечеря на блок маса 

Едно междинно хранене 

Консумация на топли и безалкохолни напитки в периода 08,00 - 22,00 часа 

Консумация на български алкохолни напитки, бяло и червено вино, бира (наливна) в периода 

10,00 - 22,00 часа 

Ползване на бaсейн, шезлонги и чадъри на басейна 

Безжичен интернет 

Паркинг 

Ползване на спортни уреди и съоръжения: фитнес уреди на открито, тенис на маса 

 

All Inclusive – описание: 

Закуска: 08:00 - 10:00 – Блок маса 

Обяд: 12:00 - 14:00 – Блок маса 

Вечеря: 18:30 - 21:00 – Блок маса 

Следобедна закуска: 16:00 - 17:00 - Блок маса - пици, сандвичи, хот-дог, палачинки, сладолед 

В периода 08:00 - 10:00 се предлагат безалкохолни и топли напитки, които включват: 

Безалкохолни напитки - сок, трапезна вода и напитки от машина - Топли напитки – кафе, чай и 

мляко 

В периода 10:00 - 22:00 се предлагат български алкохолни и безалкохолни напитки и топли 

напитки, които включват: 

- Безалкохолни напитки - сок, трапезна вода и напитки от машина 

- Алкохолни напитки - вино (бяло, червено), наливна бира, водка, ракия, джин, мента, мастика и 

др. 

- Топли напитки – чай , мляко и кафе 

В цената на пакета All Inclusive не влизат: 

телефонни обаждания 

билярд и други занимателни игри 

пране, гладене и химическо чистене 

автомобили и велосипеди под наем 

рум сервиз  

всички вносни напитки, маркови ракии и коктейли 

прясно изцедени плодови сокове 

пакетиран сладолед  

лекарско обслужване 

такса за късно освобождаване на стая /почивка/ 

шезлонг и чадър на плажа 

Не се предлагат алкохолни напитки на лица под 18 годишна възраст. 

При пристигане в хотела се получават отличителни гривни, които се носят по време на престоя. 

В деня на пристигане All Inclusive започва с вечеря, а в деня на заминаване завършва с обяд. 

Стаите се освобождават до 11:00 часа в деня на заминаване. 

Настаняването в хотела се извършва след 14:00 часа в деня на пристигането.  

При възможност за късно освобождаване на стаята (до 19:00 часа) се заплаща еднократна 

такса от 50,00 лв. 

След 22:00 часа всички напитки се заплащат. 

При настаняване на по-малко от 30 човека в хотела - закуската, обядът и вечерята са на база 

меню. 

 


