
 

 

 

 

 

 

 

Ол-инклузивна програма 2022 
 

Включени услуги: 
 Вътрешен басейн (отопляем в началото и края на сезона) с интегрирана детска секция и 

мини детска пързалка, джакузи, от 1 до 3 външни басейна (отварят поетапно до края на 
месец май) с интегрирана детска секция, детска пързалка (10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.), 
един детски басейн; 

 Шезлонги, шалтета и чадъри (според свободните такива), както и плажни хавлии на 
басейна. На плажа последните са срещу заплащане; 

 Вход в „Сънсет Аквапарк“ от 1. Юни до 15. Септември (работно време: 10:00 – 18:00 ч.) ; 
 Интернет в апартамента, а-ла картните ресторанти и лобито на хотела. 

 

24 ч. Храни и напитки: 
 Закуска (07.00-10.30 ч.), обяд (12.00-14.00 ч.) и вечеря (18.00-21.00 ч.) на бюфет в 1 до 

3 основни ресторанта; 
 Среднощен бюфет в р-т „Смарагд“ с включени безалкохолни напитки, наливна бира и 

вино (23:00-06:00 ч. в началото и края на сезона, 23:00-06:00 ч. от средата на месец юни 
до средата на месец септември); 

 Континентална късна закуска (10.30-11.00 ч.) в основния ресторант; 
 Два пъти седмично тематичен бюфет за вечеря в един от основните ресторанти; 
 Диетични продукти на бюфета за обяд и вечеря; 
 Обяд (12.00-15.00 ч.) и вечеря (18.00-21.00 ч.) в тематичен ресторант „Смарагд“ (от 

средата на месец Юни до средата на месец Септември); 
 А-ла карт вечеря по меню в един от ресторантите (с предварителна резервация); 
 Сладолед на пул бара (10.00-17.00 ч.); 
 Кафе, чай и дребни сладки (15.00-17.00 ч.); 
 Наливна бира, наливно вино и безалкохолни напитки по време на обяд и вечеря; 
 Български алкохолни напитки, алкохолни и безалкохолни коктейли, безалкохолни 

напитки на 1 до 2 пулбара (09.00-17.00 ч.), на Витамин бара (16.00-23.45 ч.) и в 
„Сънсет кафе“ (09.00-23.45 ч.); 

 Наливна бира, безалкохолни напитки, кафе, чай, алкохолни и безалкохолни коктейли на 
бара в „Сънсет Аквапарк“ (10.00-17.00 ч.). 

 Бутилка минерална вода при пристигане. 
 

Анимация на немски, английски, френски , руски и български (шест пъти седмично): 
 Детски клуб (4-12 години), детска дискотека, тематични дни; 
 Спортни занимания: тенис на маса, бочиа, аеробика, стречинг, водна гимнастика, водна 

топка, плажен волейбол, плажен футбол, дартс; 
 Вечерна програма до 22.00 ч. 

 

Забележка: 
 Гостите трябва да носят гривничка по време на престоя си, която показва, че са записали 

ол инклузив. 
 Ол инклузив пакета започва с обяд или вечеря в деня на пристигане и съответно 

завършва със закуска или обяд в деня на заминаване. 


