
 

СЕЗОН 2020 

ОБЗОР БИЙЧ РЕЗОРТ **** - ALL INCLUSIVE  
All-inclusive Храна и Напитки 

Основни хранения в ресторант Castello 
 07 30 - 10 00 - Закуска 

 12 30 - 14 30 - Обяд 

 18 00 - 21 00 – Вечеря 

Тематични вечери три пъти в седмицата / Средиземноморска, Българска и Италианска и др./ 

Топли и безалкохолни напитки са включени по време на закуската в ресторант Castello. По време на обяд и вечеря в 
ресторант Castello се сервират алкохолни и безалкохолни напитки, топли напитки, бира, вино 

Допълнителни хранения и напитки през деня 

 10 00 – 22 00 – Бар Castello 

Топли напитки – чай, кафе, мляко, горещ шоколад, капучино; Безалкохолни напитки – вода, сода, сокове, безалкохолни 
напитки; Вино – бяло, червено и розе; Алкохолни напитки - водка, джин, уиски, ракия, бренди, бял и червен ром, 
ликьори, бира 

 10 30 – 11 30 – Ресторант Castello  - Късна закуска 

Пица, Спагети, Хот Дог, Палачинки, Омлети, Наденички 

 15 30 – 16 30 – Бар Castello - Следобедна закуска 

Пица, Спагети, Хот Дог, Палачинки, Омлети, Салати, Сладолед 

 Бар Castello – час на затваряне 22 00 (последна поръчка) 
Забележка: Сервират се български алкохолни, безалкохолни и топли напитки 

 
Спорт, забавления и допълнителни услуги включени в  all-inclusive програмата 

Тенис на маса, Шах, Дартс, Плажен волейбол, Плажен футбол, Аеробика, Фитнес, Петанк 
Дневни спортни забавления с анимационната програма 

Вечерна анимация /всеки втори ден/ Българска фолклорна вечер, Латино танци, Магично шоу, Огнено шоу, Викторина, 
Лотария, Караоке и др.  
 
Услуги за деца 
Анимация за деца от 4 до 12 г. 6 дни седмично от 10:00 до 13:00 ч. и от 16:00 до 18:00 ч. Деца до 4 г. се допускат само с 
придружител. От 19 30 до 20 00 детска дискотека. Бебешки столчета във всички ресторанти.  
 
Платени услуги 

SPA процедури, такси, кола под наем, лекар, пране, паркинг, велосипед под наем, билярд, водни спортове 
 

* Червени гривни се поставят на ръката и са необходими за поръчка на храни и напитки 

* All-inclusive програмата започва с часа на пристигане и приключва с напускането на комплекса в  часа на 
заминаване в последния ден 

* Алкохолни напитки не се сервирт на лица под 18 г. 
* В баровете не се сервират бутилки, само чаши 
 

Нашият ангажимент за здраве, безопасност и сигурност в отговор на развитието на COVID-19 
 

 Запознаване на гостите с „правилата за защита на Covid-19“, които трябва да се спазват в помещенията на 
ресторанта 

 Инсталиране на дезинфектанти за ръце на входа на всеки ресторант и във всяка тоалетна, поставяне на 
антибактериален сапун в тоалетна 

 Дезинфекциране на всички повърхности / подове, врати, плотове, дръжки и др. / на всеки час, маси и столове след 
всеки клиент, мокри салфетки за ръце, дезинфекция на всяка маса 

 Контрол на потока на гостите Вход - Изход / един вход, един изход /, контрол на броя на гостите, събирани около 
бюфета 

 Предлагане на „ Храна за в къщи“ в някой от ресторантите, намиращи се в курорта / включително ресторант с 
включена ол инклузив програма /, прибори за хранене на масата, опаковани индивидуално 

 Пренареждане на масите в максимално пространство между тях, разделяне на гостите между храненията 
 Гости с различни резервации се настаняват от домакина възможно най-далеч един от друг 


