
All Inclusive в Хотел Каменец – Китен включва: закуска, обяд, вечеря, следобедна 
закуска, български алкохолни и безалкохолни напитки, ползване на басейн, 

барът на басейна, шезлонги и чадъри около басейна (при наличие),  безжичен 
интернет достъп ,  и детски кът – 6 дни в седмицата. 

*Паркингът на хотела се заплаща допълнително. 

• Закуска – 08.00 – 10.00ч. 
• Късна закуска 10:30 – 12:00ч. 

• Обяд – 12.30 – 14.30ч. 
• Вечеря – 18.30 – 21.00ч. 

• Следобедна закуска – 15:30-18:00 
• Скара 12:00 – 20:00ч 

Бар Басейн – 10:00-22:00 – Български алкохолни, безалкохолни и топли напитки. 

– Български безалкохолни напитки: топли напитки от машина, сок от машина, 
трапезна вода и газирани напитки от машина. 

– Български алкохолни напитки : вино – наливно (бяло,червено), наливна бира, 
водка, ракия, джин, уиски, мента,бренди,мастика 

Важни уточнения: 

• В деня на пристигане, All inclusive започва с вечеря – в деня на заминаване 
завършва с обяд; 

• В деня на пристигане, настаняването в хотела и ползването на паркинг 
става след 15:00ч; 

• В деня на заминаване, стаите се освобождават до 12:00 ч. Престоят след 
12:00ч е при възможност, заплаща се допълнително, и е възможен при 
потвърждение от служител на рецепция! Паркингът се освобождава до 

14:30; 
• След 22:00 ч., всички напитки се заплащат; 

• Лоби барът на хотела не е включен към ол инклузив услугат 
–  консумацията от него се заплаща допълнително. 

• Изнасянето на храни и напитки извън помещенията за хранене се 
заплаща!!! 

• Хотелът не носи отговорност за пари и ценности не предадени за 
съхранение в сейф на рецепция! 

• Обслужването на гости по бански костюми е разрешено само в 
заведенията около басейна. Не е допустимо присъствието по баски 

костюм в ресторанта. Не се толерира влизането в ресторанта с чанти 
/освен дамски/; 

• Не се разрешава резервирането на шезлонги около басейна- хавлиите 
оставени на резервираните шезлонги се събират от персонала обслужващ 

басейна – при липса на места! 



 
Платени допълнителни услуги: сейф на рецепция, телефонни обаждания, билярд, 
фитнес, пране и гладене, автомобил под наем, всички вносни напитки и коктейли, 

лекар на повикване, паркинг – неохраняем(до изчерпване на местата), масаж. 

*Молим за извинение ако някои изисквания по новите ни правила,     предизвикат 
забавяния при обслужването или промени, които вероятно   бихте възприели като 
неудобства преди COVID-19 да ни засегне.   Определени услуги и удобства може да 

не са налични или да са  ограничени  в резултат на това. 

*При по-малко от 20 клиента, настанени за един и същи период в 
хотела, изхранването е по предварително избрано меню. 

 

*За да избегнем риска от заразяване с Covid-19 почистването на стаите ще се 
извършва само по заявка на гостите,като за целта се използва указателната 

табела или заявка на рецепция. 

*Почистването на стаите става всеки ден. Смяна на кърпи – 4 пъти седмично. 
Смяна на бельо – 3 пъти седмично. 

*Хотел Каменец си запазва правото да прави промени в описанието на All inclusive. 

 


