
                                                                                                                            

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALL INCLUSIVE 2022 

 

All Inclusive хранения: 
Закуска: 
• Разнообразен бюфет със станции за приговяне на ястия пред госта 
• Континентална късна закуска   

 
 

07:30 - 10:00ч. 
10:00 - 11:00ч. 

Обяд: 
• Разнообразен бюфет с различни видове салати, супи, вегетариански ястия, месни ястия, 

приготвени пред госта на място; богат избор на десерти 

 
12:30 - 14:00ч. 

• Снек-ресторант: обедни и следобедни варианти за леки хранения 12:00 - 17:00ч. 

Вечеря: 
• Разнообразен бюфет с различни видове салати, супи, вегетариански ястия, месни ястия, 

приготвени пред госта на място; богат избор на десерти 
• Специални вечери: тематична кухня (2 пъти седмично), галавечер 

 

 
18:00 - 21:00ч. 

Вечѐри по избор в тематичните ресторнти:  
(необходима е предварителна резервация на място, броят на посещенията не зависи от 
продължителността на престоя, ресторантите работят в зависимост от заетостта на хотела) 
• Италиански бюфет-ресторант (няколко пъти седмично) 
• Азиатски бюфет-ресторант (някоко пъти седмично)  

 
 
 

18:30 - 21:00ч. 
18:30 - 21:00ч. 

За вечеря има изискване към облеклото на господата: дълъг панталон и блуза / риза с ръкави. 
 

All-inclusive напитки: 

Неограничено количество алкохолни и безалкохолни напитки в баровете и ресторантите.  

• На отделните барове (в зависимост от тяхното работно време)  
Безалкохолни напитки, кафе, чай, алкохолни напитки (спиртни напитки, наливни вино и 
бира, коктейли)  

  10:00 - 24:00ч. 

• В ресторантите (на самообслужване): 
• на закуска: безалкохолни напитки, кафе, чай 
• на обяд и вечеря: безалкохолни  напитки, наливни вино и бира 

по време на 
храненията 

 

Настаняването на гостите започва с основно хранене обяд и завършва със закуска. 
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Услуги, включени в цената: 

• Шезлонги и чадъри на плажа и край басейна (според наличността) 
• Безжичен интернет в района на хотела и в хотелските стаи  
• 2 външни басейна, 1 отделен детски басейн, вътрешен басейн с отделен детски басейн (отопляеми през 

Април, Май, Септември и Октомври) 
• Хавлии за басейн / плаж, безплатно 
• Фитнес 
• Спорт: гимнастика, водна гимнастика, водна топка, боча (петанк), дартс, тенис на маса 
• Дневна анимационна програма за деца на възраст от 4 до 7 години и от 8 до 12 години в детски клуб 

“RiuLand" - игри, състезания, мини диско (шест пъти седмично) 
• Дневна спортна анимационна програма за възрастни (шест пъти седмично)  
• Вечерна анимация: шоу-програми, музика на живо или Риу вечерна програма (шест пъти седмично) 
 

Услуги срещу доплащане: 

• Паркинг (с места на открито и гараж, до изчерпване на количествата). Такса - 20 BGN/нощувка. Ползването 

на паркинга приключва с освобождаване на стаята в деня на заминаване. 

• Богата гама от масажи и процедури, сауна, парна баня, хамам, солна стая и зона за релакс 

• Козметичен салон  

• Сейф в хотелските стаи  

• Пране 

• Обаждания извън хотела от стационарния телефон в хотелската стая 

• Медицинско обслужване 24ч. 

 

Допълнителна информация: 

Час на настаняване - след 15:00 ч.  

Час на напускане на хотела-  до 11:00 ч. 

Ръководството си запзва правото да променя работното време и организацията на храненията. 

Всички гости следва да носят  All inclusive-гривна, предоставена им при настаняване.  

 

 

 

 

 

 

 

 


