
 
 

 

Програма ALL Inclusive 

хотел „Морско око Гардън”  **** 

сезон 2020 год. 

 

 

 

Услуги включени в 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, местни алкохолни 

напитки; 

• Между храненията: кафе/чай, 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; 

Обяд : 

• Място: главен ресторант; 

• Времетраене: 12:30 до 14:30; 

• Храна и напитки (безалкохолни, минерална вода, наливни бира и вино) от 

бюфет, местни алкохолни напитки; 

Вечеря: 

• Място: главен ресторант; 

• Времетраене: от 18:00 до 21:00 ч.; 

• Храна и  напитки (наливни бира и вино, безалкохолни, минерална вода) от 

бюфет, местни алкохолни напитки; 

Напитки: 

• Място : лоби бар 

• Времетраене : от 10:00 до 23:00 ч.; 

• Кафе/чай, безалкохолни напитки, местни наливна бира и алкохолни напитки 

(без вино); 

• Място : бар басейн  

• Времетраене : от 10:00 до 17:00 ч.; 

• Безалкохолни напитки, кафе, чай, местна наливна бира; 

 

А-ла-карт ресторант: 

• При престой от минимум 5 нощувки, предлагаме еднократна възможност за 

вечеря в А-ла-карт ресторант в близост до хотела. Необходима е 

предварителна резервация на рецепцията до 24 часа. Изхранване по 

предварително избрано меню от предложени 3 варианта. Безплатно включени 

са 1 безалкохолна напитка или 1 минерална вода, 175 мл. местно наливно 

вино или 500 мл. местна наливна бира.  

Басейн и плаж: 

• Безплатни чадър и шезлонг на басейна или на плажа пред хотела. Плажни 

кърпи се предоставят срещу депозит. 

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; 

All inclusive не включва: 

• Отпада анимационната програма за сезон Лято 2020; 

• Вносни напитки, винена листа, листа с коктейли, сейф на рецепцията, хавлии 

на басейна, телефонни обаждания, пране. 

 

 

 


