
 
 

 

ПРОГРАМА ALL INCLUSIVE 2019 
ХРАНЕНИЯ 

Ресторант:   08:00 – 10:00 ч.   закуска 

   12:00 – 14:00 ч.  обяд 

                                    16:00 – 17:00 ч           следобедна закуска /сервира се на Лоби бара / 

   18:00 – 20:00 ч.  вечеря 

 

Богат асортимент на бюфет от различни видови колбаси , ястия от яйца , паста, супи, топли 

предястия, ястия от месо, вегетариански ястия ,гарнитури, салати,плодове и зеленчуци , сосове, десерти 

, млечни продукти .Вечер риба и различни видове  печено месо на скара.Палачинки приготвени на 

момента пред клиента с бял и млечен шоколадов крем, мед и различни видове конфитюр.                                                                   

ЛОБИ Бар:  
 16:00 – 17:00 ч.         пица, сандвичи, дребни сладки и соленки,плодове 

НАПИТКИ 

 08:00-10:00 ч – ресторант  

                                   10:00 -12:00 – лоби бар  български алкохол и безалкохолни напитки,сокове, 

бира,ракия,водка,джин,уиски,мента ,мастика ;                   
 

                                   12:00 – 14:00 ч. l  в ресторанта  български алкохол и безалкохолни напитки,сокове, 

бира,ракия,водка,джин,уиски,мента ,мастика ;                   
                                   14:00 – 18:00 ч.        –лоби бар    кафе,капучино,горещ шоколад ,мляко , чай, минерална 

вода; 

                                   18:00 – 20:00 ч.-ресторант български алкохол и безалкохолни напитки,сокове, 

бира,ракия,водка,джин,уиски,мента ,мастика ;                   
 

                                   20:00 – 22:00 часа – лоби бар български алкохол и безалкохолни напитки,сокове, 

бира,ракия,водка,джин,уиски,мента ,мастика ;                   
 

Безалкохолни напитки, минерална вода, бира и вино са наливни.  

УСЛУГИ В ПРОГРАМАТА ALL INCLUSIVE  

 Открит басейн за възрастни с външно джакузи  и детски басейн; 

 Шезлонги и чадъри около басейна; 

 Детска площадка със съоръжения ; 

 Мини клуб за  деца от 4-12 год.; 

 Wi-Fi  интернет достъп в района на  рецепция , ресторант, лоби и пул бар; 

 Спортни занимания и анимация за възрастни и деца – игрище за плажен волейбол; 

УСЛУГИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ 
 Всички видове вносен алкохол, бутилирани вина, бира и безалкохолни напитки на POOL BAR 

 Сейф на рецепция;    

 Бебешка кошара; 

 Пране и гладене; 

 Охраняем паркинг 

 INTERNET corner; 

 Трансфери и екскурзии; 

 На разположение на гостите срещу допълнително заплащане е  УЕЛНЕС - СПА център /сауна, 

парна баня, джакузи, тангенторна вана, душ Виши, масажи, терапии, антицелулитни процедури с 

New Life/;Веала смут апарат за премахване на целулита. 


