
РИВИЕРА БИЙЧ ХОТЕЛ, 5* 

 

Описание на All Inclusive 

(Всичко включено в цената – сезон 2019) 

Богата закуска, обяд и вечеря на бюфет в основния ресторант на хотела с включени напитки: 

Закуска (07:30 ч -10:00 ч) 

Обяд (12:30 ч -14:00 ч) 

Вечеря (18:30 ч -21:00 ч) 

Три тематични вечери на седмица 

Български алкохолни и безалкохолни напитки, наливна бира и вино, чай, кафе и сокове в основния ресторант, 

на лоби бара и бар басейна, съобразно работните им времена: 

Лоби-бар (10:00 ч- 23:00 ч) 

Бар-басейн (10.00 ч - 17:00 ч, юни – август – до 19:00 ч) 

Бар-басейнът работи до 30.09.2018 г. и работното му време зависи от атмосферните условия. Възможно е да не работи 

при дъждовно време. 

Междинно хранене – от юни до септември: 

Лоби-бар (15:00 ч- 17:00 ч) - (сладки, кексове и плодове) 

Снек бар Ривиера (11:00 ч – 17:00 ч) –юни-септември -(Хамбургер, Понички, Хот дог, Сладолед) 

Работното време зависи от атмосферните условия . Възможно е да не работи при дъждовно време. 

Междинно хранене – май, октомври: 

Лоби-бар (10:00 ч- 12:00 ч / 15:00 ч - 17:00 ч) - (сладки, кексове и плодове) 

Безплатни удобства и съоръжения: 

Ползване на открит минерален басейн.* 

Ползване на закрит минерален басейн* 

Детски открит минерален басейн* 

Ползване на кърпи за Басейн 

Детски клуб (4 г-12г) с площадка за игра 

Фитнес 

Тенис на маса 

Безжичен интернет в целия хотел (стаи, общи части) 

Сейф в стаята 

Дневна спортна анимационна програма за деца и възрастни (май–септември)-Амфитеатър Ривиера Бийч 

Вечерна анимация, шоу и развлечения за възрастни и деца - 6 дни в седмицата-Амфитеатър Ривиера Бийч 

Ползване на Сауна с предварителна резервация 

* Хотелиерът не се ангажира със запазването на места. 

Услуги срещу допълнително заплащане във ВК Ривиера: 

Тенис на корт 

СПА и Балнео център – разкрасителни, възстановителни и лечебни процедури 

Фризьорски салон с предварителна резервация 

Пране и гладене 

Интернет зона с компютри 

Велосипеди 

Рент а кар 

Обмяна на валута 

Лекар 

Таксиметрови услуги 

Паркинг 

Други условия: 

Настаняване в комплекса - след 14:00ч, освобождаване - до 12:00ч. 

При ползване на услугите по програмата „Всичко включено в цената“, гостите трябва да носят специално 

предоставената им гривна. 

Програмата „Всичко включено в цената“ започва с вечеря в деня на настаняването и завършва с обяд в 

деня на освобождаване на комплекса. 

За ползване на услугите по пакет „Всичко включено в цената“ преди времето за настаняване и след часовете за 

освобождаване се заплаща допълнителна такса. 

За да се използва вътрешен кредит е необходимо да се предостави кредитна карта от гостите. 

Домашни любимци в комплекса не се допускат! 

Пушенето е забранено във всички закрити зони на ВК Ривиера 

Възможни са промени. 


