
ALL INCLUSIVE BELVEDERE *****, PRIMORSKO 

 

ХРАНЕНИЯ 

Закуска - 07:30-10:00 - Блок маса 

Обяд - 12:00-14:00 - Блок маса 

Вечеря - 18:00-21:00 - Блок маса 

 

Вегетарианско меню: паста, зеленчуци, ризото, картофи и морска храна – по 

меню за вечеря и за обяд 

 

Късна закуска, преди обяд - 10:30-11:00 - блок маса на бар - басейн: колбаси, 

сирена, кашкавал, домати, краставици, хляб, плодове според сезона 

Снaкс на тераса ресторант - 11:00 – 17:00 – палачинки със сосове, пуканки 

Снек бар, след обяд, блок маса на бар - басейн - 14:30-16:00 - пържени 

картофи, скара /наденички, шишчета, пържолки, пилешки флейки/, салата, хляб, 

плодове 

Сладолед - В ресторанта и сладкарски кът 

В лоби - 14:00 – 18:00 – торти, кексове, тарталети, курабийки, дребни сладки, 

сладолед, еспресо 

Късен снек бар - 23:00-01:00 – на лоби бара 

 

Сладкарски кът 

ШОУ КУКИНГ в ресторанта - на закуска и вечеря 

 

НАПИТКИ 

 

Топли напитки: кафе, мляко, чай (билков, черен) - 09:00-23:00 часа 

Напитки (определени български марки); 

Български алкохол; 

Безалкохолни напитки и коктейли; 

Местна бира наливна, местни вина (червени и бели); 

Наливни - българска ракия, уиски, водка, джин, ром, бренди, текила, мастика, 

шампанско, трапезна вода; 

Сокове от машина, кока-кола, спрайт, фанта, тоник; 

Сода – от машина. 

 

09:00-23:00 часа - на Пул-бара 

09:00-02:00 часа - на Лоби бара 

 

 

 

 



Алкохолни коктейли и Безалкохолни коктейли 

09:00-02:00 часа 

 

 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АНИМАЦИЯ: 

 

Открити басейни, шезлонги, хавлии, шалтета - 09.00-18.00 

Спорт: фитнес, спортно игрище – футбол на малки врати, баскетбол, стрелба с 

лък, дартс, водна топка, водна гимнастика, аеробика 

Дневна – детска, спортна и вечерна анимация 

Анимация с гостите, вечерно шоу, състезания, награди,танци, Dj парти, уроци по 

танци, караоке по програма от аниматорите 

Занимания с деца: детски клуб, площадка за игри, 

детска вечерна дискотека според програмата: 

10.00-12.00ч. 

14.45-18.00ч. 

20.30 -22.00ч. 

 

Забележка: Анимация от 30.05 до 24.09.2022г. 

 

Други услуги, включени в All Inclusive-програмата: 

Безплатен WI-FI достъп във фоайе рецепция, ресторант, лоби и бар басейн - 24 

часа 

Безплатен сейф в стаята - 24 часа 

Тенис на маса - безплатно 

Бебешка кошара - безплатно 

Безплатно зареждане на кафе и чай в стаята, кана за вода - ежедневно 

 

УСЛУГИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ: 

 

Рум сървиз, масаж, козметик, такси, билярд, наем на колела, медицинска помощ, 

индивидуално пране, зареждане на мини бар, факс, ксерокс, куриер, екскурзии. 

 

Хотел Белведере си запазва правото да променя съдържанието на 

програмата All Inclusive. 


