
 
Програма на услугата  all inclusive 

Всичко включено в цената 

 
 

 

Основен Ресторант „Идън“ : разнообразно 7дневно меню на блок маса   

Закуска                                             07:30ч – 10:00ч 

Обяд                                                  12:30ч – 14:30ч                                       

Вечеря                                               18:00 – 21:00ч                                                                                               

 

По време на закуска се предлагат напитки : топли напитки, безалкохолни напитки /газирани, 

не газирани и вода / от машина, шампанско. 

По време на обяда и вечерята се предлагат напитки: български алкохолни напитки, 

шампанско, вино, наливна бира, безалкохолни напитки /газирани, не газирани и вода / от 

машина. 

 

Бар „Джой“ -    10:00ч -22:30ч 

Български алкохолни напитки, вино, наливна бира, безалкохолни напитки /газирани, не 

газирани и вода / от машина, топли напитки, коктейли. 

 

Късна закуска – Студен Бюфет                                 10:30ч – 11:30ч                                                

10:30ч – 11:30ч 

Следобедна закуска –  сладки, кекс, сандвичи -    16:00ч – 18:00ч                

 

Воден Бар „Дийп“                                                         10:00ч – 22:30ч                                                                                   

 

Български алкохолни напитки, вино, наливна бира, безалкохолни напитки /газирани, не 

газирани и вода / от машина, топли напитки, коктейли.          

Сладолед -                                                                       10:00ч – 17:30ч 

                                                                                                

 

Анимация :   10.06.20г – 15.09.20г - шест дневна анимация за деца и възрастни.  

Програмата се поставя на информационно табло на входа на хотела.  

Детски клуб – нашите аниматори ще се погрижат за малките гости в детския клуб.  

Информация за програмата и работното време  на детския клуб гостите могат да намерят на 

информационното табло. 

 

Ползването на басейн с размери 800 кв. м  с обособена детска секция с преливник към него и 

защитен парапет.  

Гостите на хотела разполагат също с безплатни шезлонги и чадъри на терасите около басейна, 

разположени в близост до плажа.  

Безплатен Wi-Fi на рецепция и в стаите. Паркинг 

Плажни кърпи - на разположение на гостите срещу депозит. 

Бебешка кошара се предлага безплатно при наличност. 

 



При късни пристигания и ранни заминавания :-гостите получават пакет от студен сандвич, 

сух десерт, плод, мин. вода 330мл.  

 

Допълнителни услуги и съоръжения срещу заплащане: 

 

Лоби бар    „СКАЙ“               -     00:00ч – 24:00ч                                                                           

 

Медицинско обслужване, масаж, фитнес, сауна, парна баня, солна стая, релакс зона 

Игри, телефонни разговори, пране и химическо чистене 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ! 

 

Гостите заплащат депозит в размер на 40 лв или 20 евро на човек в помещение, който се връща 

след освобождаване на стаята и при липсата на щети.                                                                                                

Не се предлагат алкохолни напитки на лица под 18 годишна възраст.  

All Inclusive пакет е само за гостите, които са заплатили тази услуга.  

 

При пристигане в хотела, гостите получават отличителни гривни. Необходимо е да ги носят до 

края на престоя. Оставена     гривна в стаята не позволява на камериерката да влезе и 

почисти. Изгубена гривна се заплаща. Настаняване на гостите започва в 14:00ч , 

освобождаването на стаите е до 12:00ч. 

 

На територията на хотела не се разрешава изнасянето на храни и напитки към стаите и 

общите площи от All Inclusive заведенията, както и ползването на хотелски хавлии извън 

стаята. 

 


