
                                                                                                       

                                           

ХОТЕЛ „ЛАГУНА БИЙЧ“ - 4* 

                                               All Inclusive пакет 07:30ч.-23:00ч. 
                                                              
 
 Настаняване: 
        Хотел Лагуна Бийч 4* е разположен на плажната ивица в сърцето на Албена до тенис център Албена 

✓ Комфортни, климатизирани стаи, подходящи за настаняване на2-4 членни семейства. Стаите предлагат 

изглед море и странично изглед море. Стаите са оборудвани с 32”LED телевизори. 

✓ Хотелът разполага със закрит басейн и открит басейн с детска секция. 

✓ Настаняване на гостите след  14:00ч. 

✓ Освобождаване на стаите до 11:00 ч. 

Основен ресторант LAGUNA BEACH –  кулинарно пътешествие около света 

✓ 7:30 ч. – 10:30 ч. – континентална закуска  на блок маса.  

✓ 12:30 ч. – 14:30 ч - обяд на блок маса – международна кухня, включваща асортимент от пресни салати, 
супи и ястия,  паста, прясна риба  приготвени пред вас, включително вегетариански и диетични ястия , 
сладолед, богат избор от десерти и плодове, произведени от градините на Албена.  

✓ 15:00 ч. – 17:00 ч. – SNACK BAR   – пица или хот-дог, палачинки или гофрети, плодове, сладолед  
✓ 18:30 ч. – 21:30 ч. - вечеря на блок маса – седемдневна кулинарна обиколка около света, салатен бар, 

show cooking, две тематични вечери на седмица, барбекю - шест вечери в седмицата, прясна риба, 
включително вегетариански и диетични ястия, богат избор от сладолед, френски десерти, плодове, 
произведени от градините на Албена. 

DINE AROUND програма – до 30.06.21 – от 01.09.21 
✓  при минимален престой от 7 нощувки,  получавате един обяд и една вечеря в определени A-la-carte  

ресторанти, намиращи се на територията на Албена. Всеки гост има избор на една салата или 
предястие, едно основно ястие и един десерт. Напитките се заплащат допълнително, с изключение на 
водата. Изисква се резервация на рецепцията до 15.00ч. в предходния ден.   

Барове 
✓ 10.00 ч. - 23.00 ч. - All inclusive напитки: чай, кафе еспресо, инстантно кафе, минерална вода, 

безалкохолни негазирани и газирани напитки от пост-микс машина, наливна бира, коктейли, наливно 
вино произведено от лозята на Албена, пенливо вино, български високо алкохолни напитки, българска 
ракия произведена от плодвете в градините на Албена, ликьори и определени коктейли. 

✓ Срещу заплащане – вносни  алкохолни напитки и коктейли с тях, бутилирани напитки и пакетирани 
изделия. 

✓ След 23.00 ч. всички напитки се заплащат.  
✓ На лица под 18г., алкохолни напитки не се сервират. 
✓ От гледна точка на Вашата сигурност и здраве, в случай че видимо сте прекалили с консумацията на 

алкохолни напитки, обслужващият персонал има право да откаже да Ви сервира. 
 

Барове – работно време 
✓ 10:00 ч. –  23:00 ч.  -  Лоби бар х-л Лагуна Бийч.  All inclusive напитки 
✓ 12:30 ч. –  14:30 ч. / 18:30 ч. – 21:30 ч.   -  Бар ресторант в основен ресторант. All inclusive напитки 
✓ 11:00 ч. –  18:00 ч.   – Бар басейн- безалкохолни напитки и бира/ от 01.07. до 31.08./ 

 
Плаж и басейни – безплатни чадъри и шезлонги на басейна или по 2 шезлонга  и 1 чадър на стая на плажа 
пред хотела.  (До изчерпване на наличните.) Плажът е безплатен, охраняем от водно-спасителна служба от  
08:15 до 18:00 ч. 

Моля, спазвайте флаговата сигнализация и указанията  на водно-спасителната служба! 
✓ Басейни – закрит и открит басейн с детски пратер – Работното време на басейна е от 08:30 до 17:30 

часа. 

✓ Безплатен детски пратер на басейна. 
✓ Вътрешен басейн 
✓  Безплатни шезлонги и чадъри, до изчерпване на наличните.  
✓ Хавлии за плаж и басейн  – брзплатни срещу депозит (на рецепцията на хотела). Моля, не 

изнасяйте белите хавлии от стаите. 



✓ Шалтетата са срещу допълнително заплащане. 
Моля, спазвайте инструкциите за ползване на басейна! 
 

Анимация – Хотелът е френски клубен, предлагащ 6-дневна  анимационна програма за деца, тийнейджъри 
и възрастни, като анимацията е на френски език, плажен волейбол, плажен футбол, петанг,  бочиа, вечерна 
програма, аква Аеробика, аеробика и групови спортни занимания. Детска анимация и детска дискотека. 

✓ Открита сцена Албена-юли и август 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спортни услуги и забавления : 

✓ Тенис на маса, шах, дартс, табла, плажен волейбол и плажен футбол, петанг 
Допълнителни безплатни услуги :  

✓ Wi-Fi достъп в общите части 
✓  Плажна библиотека 
✓  Бебешка кошара 
✓  Детска площадка 
✓  Детски столчета в ресторанта 

 
Платени услуги:  

✓ СПА центрове в хотел Фламинго Гранд 5* - Elements Spa &Wellness  ,Маритим Парадайс Блу 5*- Senses 
Spa &Wellness , Ралица Супериор 4* - Ralitsa Spa &Wellness и балнеологичен център Медика Албена.  

✓ Аква парк Аквамания  от 01.06. до 15.09. 
✓ Луксозна козметика и сувенири 
✓ Сейф, пране и гладене, масажи, водни спортове, джакузи, фризьорски салон 
✓ Изнасяне на храна от обектите по време на закуска, обяд и вечеря 
✓ Ранно настаняване – при възможност 
✓ Късно освобождаване на стаите при възможност 
✓  Телефонни обаждания 
✓  Вносни алкохолни напитки и коктейли с тях , пакетирани продукти на бара и бутилирани напитки 
✓  Mини бар по заявка 
✓ Билярд и електронни игри 
✓ Домашни любимци 
✓ Велосипеди под наем 
✓ Екскурзии – Албена Тур 
✓  Училище по плуване за малки и големи- Grand Swimming Trainers 
✓ Конна езда  
✓ Йога 
✓ Тенис център Албена /22 тенис корта с настилка шамот/ 
✓ Rent-a-car Albena  
✓ Медицинско обслужване, зъболекарски кабинет, оптика и аптека 

 
ПАРКИНГ: 

✓ Зелена зона – 20 лв. на денонощие 
✓ Синя зона – 10 лв. на денонощие  
✓ Паркинг автогара – 5 лв. на денонощие 
✓ Паркинг Лазур - безплатно 

 
 
 

 
Желаем Ви приятна почивка! 

 
 


