
РИВИЕРА БИЙЧ ХОТЕЛ, 5* 
 

Описание на услугите в хотела 
(Всичко включено в цената – сезон 2022) 

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

Закуска- 07:30ч -10:00 ч 
Обяд -12:30ч -14:00 ч 
Вечеря-18:30ч -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 -10:00ч-23:00ч 
Бар-басейн - 10:00ч-17:00ч, юни – август – до 19:00ч 

Бар-басейнът работи от 01.06.2022г. до 30.09.2022г. и работното време зависи от 
атмосферните условия – възможно е бар басейнът да не работи при дъждовно 

време. 
Междинно хранене – от юни до септември 

Лоби-бар-15:00ч- 17:00ч (сладки, кексове и плодове) 
Снек бар Ривиера – 11:00ч – 16:30ч Юни-Август (сандвичи, хот-дог, сладолед, 

понички) 
Работното време на снек бара зависи от атмосферните условия. Възможно е да не 

работи при дъждовно време. 
Междинно хранене – май,септември 

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

Ползване на открит и закрит минерален басейн* 
Детски открит минерален басейн* 

Безплатно ползване на един чадър и два шезлонга на стая на басейна или на плажа 
Ползване на кърпи за плаж и басейн 

Детски клуб (4г-12г) с площадки за игра в комплекса 
Фитнес 

Тенис на маса 
Безжичен интернет в целия хотел (стаи, общи части) 

Сейф в стаята 



Дневна спортна анимационна програма за деца и възрастни (юни-август) по график 
в комплекса 

Вечерна анимация, шоу и развлечения за възрастни и деца ( юни-август) по график в 
комплекса 

Ползване на сауна - с предварителна резервация 
*Хотелиерът не се ангажира със запазването на места. 

 
Услуги срещу допълнително заплащане: 

Рент а кар 
Мини бар 

Тенис на корт 
Пране, гладене и химическо чистене 

СПА и балнео услуги 
Трансфери 

Такси 
Паркинг 

Други условия: 
Такса паркинг - 20лева/ден/автомобил за резервации с престой до 6 дни от 

01.06.22г. до 11.09.22г. вкл. 
Безплатен паркинг независимо от броя на нощувките до 01.06.22г. и след 
12.09.22г., както и при 7 или повече нощувки в периода 01.06-11.09.22г. вкл. 

Настаняване в комплекса- след 15:00ч, освобождаване- до 11:00ч 
Молим гостите да носят своята гривна, при ползване на услугите по програмата „All 

inclusive“. 
Програмата „All inclusive“ започва с вечеря в деня на настаняването и завършва с 

обяд в деня на освобождаване. 
За ползване на услугите по програма „All inclusive“ преди времето за настаняване и 

след часовете за освобождаване се заплаща допълнителна такса. 
Необходимо е гостите да предоставят данни за кредитна карта, за да използват 

услугата вътрешен кредит. 
В комплекса не се допускат домашни любимци! 

Пушенето е забранено във всички закрити зони на ВК Ривиера! 
Всеки гост е длъжен да спазва утвърдената от хотела ковид политика 

Във връзка с безопасността на гостите и ситуацията с Covid-19 в страната, част от 
услугите може да не са налични или да бъдат ограничени. В тези случаи не се 

дължи възстановяване на суми от хотелиера. 
Възможни са промени. 


