
Добре дошли в 

Хотел Парадайз Бийч! 
 

Уважаеми гости! 
  Хотел Парадайз Бийч има традиция и престиж, които са 

комбинирани с гостоприемство и внимание за модерния 

турист. Нашата цел е да Ви накараме да се чувствате като у 

дома си, предоставяйки Ви ефективни 5-звездни услуги и 

давайки Ви едно уникално преживяване. Прилежно Ви 

изпращаме карта ръководство и дейност в хотела. 
 

Основен ресторант „Идън“ намиращ се на етаж 8 

Закуската  от 07:30ч. до 10:00ч.  

Обядът от 12:30ч. до 14:30ч.  

Вечерята от 18:00ч. до 22:00ч. 
 

Нощен бар „Джой“ намиращ се на етаж 7 
С работно време от 10:30ч до 23:00ч 

В него се сервира Междинно хранене / сандвичи, сладки, 

палачинки / от 10:30ч. до 18:00ч. 
 

Лоби бар „Скай“  намиращ се на 9-ти етаж 
с работно време от 08:00ч. до 00:00ч. 

 

 Бар „Дийп“ намиращ се на басейна 
С работно време от 10:00ч. до 18:00ч. 
 

Допълнителното съоръжение „Glamour” (16.06-07.09), 

намиращо се на брега на морето, Ви предлага Ресторант и Бар. 
С работно време: 

Ресторант: 12:30ч.-22:00ч.  

Обяд: 12:30ч.-14:30ч. 

Междинно хранене /бургер, дюнер, пица/: 14:30ч.-18:00ч. 



Вечеря: 18:00ч.-22:00ч. 
Моля имайте предвид ,че Ресторант „Glamour” организира 

тематични вечери с шоу програма , които са с допълнително 

заплащане и само по предварителна резервация на място в 

Ресторанта! 
Бар: 12:00ч.-23:00ч. ,  Който от 20:00ч до 23:00ч се превръща в 

Дискотека с участието на DJ 

 

Игрална зала с работно време от 18:00ч до 02:00ч. 

Ви предлага множество забавления: боулинг за деца и възрастни, 

билярд, дартс, снукър, плейстейшъни, тенис на маса, Аркадни 

игри, Въздушен хокей  и др. 

Барът в игралната зала е с включени Ултра Ол Инклузив напитки 

до 23:00ч. 

Всички игри в залата са срещу заплащане 
След 23:00ч. напитките от бара се заплащат 

 

Сладоледена Къща (16.06 – 7.09) , която се намира в близост до 

басейна с работно време от 10:00ч до 18:00ч , Ви предлага 

разнообразие на сладолед , скрежина и ледено фрапе 
 

Паркинг : Платен и Безплатен 

 
Безплатни шезлонги и чадъри на басейна. 

 
Хавлия за басейна (срещу депозит), която може да се 

взета/подмени на 2-ри етаж от 10:00ч. до 12:00ч. и от 16:00ч. до 

18:00ч. 

 
6-дневна анимация на амфитеатъра и басейна (10.06-10.09) 

Детска градина(10.06-10.09) от 10:00ч. до 12:00ч. и от 16:00ч. до 

18:00ч. на 2-ри етаж.  

 



Срещу допълнително заплащане гостите могат да ползват: 

Чадъри и Шезлонги на Плажа 

Медицински пункт 

Спа център 

Водни атракциони 

 

Ако имате нужда от помощ, моля свържете се с рецепция, като 

позвъните на номер 9 от телефона във вашата стая. 

С най-добри пожелания, екипът на хотел Парадайз Бийч! 
 


