
ОПИСАНИЕ НА ALL INCLUSIVE 
Задължителен минимален престой от 5 нощувки за резервации, ползващи намаление по програма „Ранни 
записвания”.  
 
Описание на услугите включени в пакета ALL INCLUSIVE : 

 Закуска, обяд и вечеря на бюфет в главния ресторант; 

 Безалкохолни напитки, минерална вода и наливна бира по време на закуска, обяд и 
вечеря в главния ресторант; 

 Наливно вино по време на храненията за обяд и вечеря; 

 Между храненията: кафе/чай, снаксове и сладки, напитки местно производство от ALL 
меню (без вино); 
Закуска: 

 Място: главен ресторант; 

 Времетраене: 07:30 до 10:00 ч.; 

 Храна, сокове, кафе/чай от бюфет на самообслужване; 
Късна закуска: 

 Място: главен ресторант; 

 Времетраене : от 10:00 до 11:00 ч.; 

 Малък бюфет с храна, сокове, кафе/чай на самообслужване; 
Обяд : 

 Място: главен ресторант; 

 Времетраене: 12:30 до 14:30; 

 Храна и напитки (безалкохолни, минерална вода, наливни бира и вино) от бюфет на 
самообслужване; 
Снакс : 

 Място: снекбар в района на басейна; 

 Времетраене: от 12:00 до 15:30 ч.; 

 Хамбургери, пици, хотдог, безалкохолни напитки, минерална вода на самообслужване; 
Кафе, чай и сладки: 

 Място: главен ресторант; 

 Времетраене: от 16:00 до 17:00 ч.; 

 Кафе/чай и сладки от малък бюфет на самообслужване; 
Вечеря: 

 Място: главен ресторант; 

 Времетраене: от 18:00 до 21:00 ч.; 

 Храна и напитки (наливни бира и вино, безалкохолни, минерална вода) от бюфет на 
самообслужване; 
Напитки: 

 Място : лоби бар; 

 Времетраене : от 10:00 до 23:00 ч.; 

 Кафе/чай, безалкохолни напитки, местни наливна бира и алкохолни напитки (без 
вино) на самообслужване; 

 Място : Pool-bar „Lucky eye” 

 Времетраене : от 10:00 до 17:00 ч.; 

 Кафе, чай, безалкохолни напитки и местна наливна бира на самообслужване; 
Бирария „Петлите”: 

 При престой от минимум 5 нощувки, съществува еднократна възможност за 
преместване на вечеря в бирария „Петлите”. Необходима е резервация на рецепцията 
до 24 часа предварително. Изхранване по меню, безплатни безалкохолни напитки, 
минерална вода, местно наливно вино и местна наливна бира. Концентрираните 
напитки се заплащат на място; 
Анимация: 

 Дневна програма-детски клуб, анимационни игри, дартс, тенис на маса, танцови 
вечери; 
Общи условия: 

 Гривните за All inclusive трябва да се носят от всички гости по всяко време; 

 Всеки гост ще бъде информиран за услугите при пристигане и на местата, където се 
предоставя All inclusive; 

 Изисква се мъжете да носят дълги панталони за вечеря; 

 Престоят започва с вечеря и завършва с обяд 
Ползване на безплатен чадър и шезлонг при открития басейн на хотела или на плажа пред хотела /до изчерпване 
на количествата/ 
Безплатен вход за дискотека Privilege Club за гости на хотел „Морско Око Гардън”, срещу представяне на карта 
на хотела; 
Ползването на паркинга към хотела е безплатно. Не е възможно предварителното резервиране на паркоместа. 
 
All inclusive не включва: 

 Вносни напитки, винена листа, листа с коктейли, сейф на рецепцията, хавлии на 
басейна, телефонни обаждания, пране 
– Настанявания по време на Великденските и Майски празници, които са предмет на специални оферти, не подлежат 
на намаление за ранни записвания. 
 


