
СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОРТ
"Всичко включено в цената" 2019 от 7:30 ч. до 23:00 ч.

Програма на услугата "Всичко включено в цената" Работно време

Основен ресторант
Разнообразно меню на бюфет

Закуска 07:30 - 10:00
Обяд 12:30 - 14:30
Вечеря 18:00 - 21:00
Български тематични вечери, 2 пъти седмично
По време на обяд и вечеря на самообслужване се предлагат напитки българско производство
(наливна бира и вино, безалкохолни напитки)

Umi Japanese Corner 20:00 -22:00 
Суши ролс, темпура, супа мисо

Отворен в периода: началото на юни - началото на септември.

Osteria del Golfo 18:30 - 21:30
Традиционни италиански специалитети за вечеря на бюфет  
С предварителна резервация, веднъж седмично
Намира се в хотел Сол Несебър Палас. На разположение на всички гости на Сол Несебър Ризорт.
Отворен в периода: средата на май - края на септември

Taperia Malecon 11:00 - 18:30   
20:00 - 23:00

Кафе, безалкохолни напитки и коктейли
11:00 - 18:30   
20:00 - 23:00

Торти 11:00 - 17:00
Испански тапас, сангрия и кубински коктейли 20:00 - 22:30

Намира се в хотел Сол Несебър Бей. На разположение на всички гости на Сол Несебър Ризорт.
Отворен в периода: от началото на юни до края на септември

Der Biergarten
11:00 - 18:30   
20:00 - 23:00

Специална наливна бира, немски бретцели, наденички,  печени картофи и кисело зеле по традиционни 
немски рецепти 11:00 - 18:30

Български безалкохолни напитки и коктейли над 50 вида
11:00 - 18:30   
20:00 - 23:00

Отворен в периода: средата на май - края на септември

Paellador Levante 12:00 - 16:00
Паеля за обяд, с най-добрата гледка към залива 12:00 - 16:00
Български безалкохолни напитки и бира 12:00 - 16:00

Отворен в периода: началото на юни - средата на септември, в зависимост от метеорологичните условия.

Bar Embarcadero 10:00 - 18:00
Безалкохолни напитки, кафе, чай, наливна бира
Панини (топли италиански сандвичи) 11:00 - 15:00

Намира се на плажните тераси. На разположение на всички гости на Сол Несебър Ризорт.
Отворен в периода: началото на юни - средата на септември, в зависимост от метеорологичните условия.

Gelateria 10:00- 16:30
Разнообразие от сладолед, отворен в периода началото на юни - средата на септември в зависимост от метереологичните условия

Бар - басейн 10:00 - 18:00
10:00 - 12:30
15:00 - 17:00

Сладолед 11:00 - 17:00
Български безалкохолни напитки, коктейли, наливна бира, вино 10:00 - 18:00

Лоби бар 10:00 - 23:00
Кафе, чай, български безалкохолни и алкохолни напитки, наливна бира, вино 10:00 - 23:00
Сладки 15:00 - 18:00
Късна закуска при лоби бара за гостите на Сол Несебър Бей и Сол Несебър Маре                   22:00 - 23:00
Късна закуска при билярд бар за гостите на Сол Несебър Палас                    22:00 - 23:00

Намират се в лоби баровете на хотелите Сол Несебър Бей и Сол Несебър Маре. На разположение на всички гости на Сол Несебър Ризорт.

Намира се в парка пред хотел Сол Несебър Палас. На разположение на всички гости на Сол Несебър Ризорт.

Закуски, както и понички, пица, хот-дог, хамбургери



Бар Басейн Палас
Разнообразни български алкохолни и безалкохолни напитки,коктейли,бира,вино 20:00-22:00
за всички гости на компелкса по време на анимационната програма

Допълнителни услуги и съоръжения, включени в програмата "Всичко включено в цената":

• Аквапарк
   На разположение на всички гости на Сол Несебър Ризорт.

• Мини клуб за деца на възраст от 4 до 12 г.

• Плажни кърпи за басейна и плажните тераси са на разположение на гостите.

Допълнителни услуги и съоръжения срещу заплащане:

• Роза Спа Център, предлагащ голямо разнообразие от процедури (допълнително заплащане)
• Конферентен център с място за кафе паузи (допълнително заплащане)
• Нощен клуб (допълнително заплащане) от 1.06.2019
• 3 открити тенис корта с нощно осветление (допълнително заплащане) 
• Билярд, мини футбол, мини хокей (допълнително заплащане)
•  Highway 66 Мини Боулинг (допълнително заплащане)
• Mини маркет и бижутерия
• Мини водни скутери при детския басейн - вечер (допълнително заплащане) 
• Водни балони на външните басейни на хотелите Сол Несебър Бей и Сол Несебър Маре - вечер (допълнително заплащане)
• Beлосипеди под наем (допълнително заплащане)
• Надуваем дворец батут (допълнително заплащане)
• Mини картинг (допълнително заплащане)
• Водни спортове на плажа (допълнително заплащане)
• Mиниголф (допълнително заплащане)
• Сейф в хотелските стаи (допълнително заплащане)
• Mини бар в хотелските стаи на Сол Несебър Палас (допълнително заплащане)
• Охраняем паркинг на открито (допълнително заплащане)
•  Фризъорски салон (допълнително заплащане)
• Медицинско облужване (допълнително заплащане)
• Български и вносни напитки от 23:00 до 24:00 ч. (допълнително заплащане)
Важна информация !

→ Препоръчително е подходящо облекло по време на вечеря в ресторантите.

Възможни са промени. За повече информация, моля да се обръщате към служителите на 
рецепция, които с удоволствие ще Ви помогнат!

Пожелаваме Ви приятна почивка в Сол Несебър Ризорт! 

→ Аквапаркът, бар басейните, детските басейни, замъкът, спортните площадки, СПА центърът и плажните тераси са на 
разположение на всички гости на Сол Несебър Ризорт.
→ Всички закрити части на хотелите, включително лобитата и стаите са зони за непушачи!

→ За да ползвате услугите на "Всичко включено в цената", моля да носите и показвате на служителите на хотела гривната,
която получавате при настаняване. Моля да имате предвид, че услугата All Inclusive започва с основно хранене вечеря и
завършва с обяд.
→ Включените безалкохолни напитки, бира и вино са наливни.

→ Всеки гост използва основния ресторант, лоби бара и басейна на хотела в който е отседнал (Бей, Маре или Палас). 
Всички останали услуги и съоръжения са на разположение на всички гости. 
Гостите на хотел Сол Несебър Палас биха могли да използват лоби бара на хотелите Сол Несебър Бей и Сол Несебър Маре.

   Отворен в периода: началото на юни - края на септември, в зависимост от метеорологичните условия и часови график за    ползване на 
съоръженията.

• Фитнес център, намиращ се в Роза Спа Център
• Мултифункционално игрище - волейбол, баскетбол, футбол

• Всички хотели предлагат на своите гости вътрешен, външен басейн и плажни тераси с шезлонги и чадъри срещу безплатно 
ползване (4000 кв.м около външните басейни на хотелите Сол Несебър Бей, Сол Несебър Маре и Сол Несебър Палас, 
разполагащи общо с 3 вътрешни и 6 външни басейна)
• Отделен детски кът с басейн и замък с водни пързалки. На разположение на всички гости на Сол Несебър Ризорт.

• Безплатно ползване на шезлонги и чадъри при плажните тераси, намиращи се до плажа между Сол Несебър Бей и 
Сол Несебър Палас, в близост до Bar Embarcadero.

• Разнообразна анимационна програма за деца и възрастни през деня и вечерта с развлекателни игри включващи спортни 
състезания, уроци по танци и др. (голяма анимационна сцена за шоу програми)


