
* В деня на настаняване изхранването започва с ОБЯД  и завършва със ЗАКУСКА в деня 

на напускане! 

 

*Настаняването в хотела се извършва след 14.00 часа, а напускането - до 11.00 часа! 

 

Основен ресторант: 

7.30 - 10.00 Закуска шведска маса с шоу кукинг /а ла минути/ + напитки. 

12.30 - 14.30 Обяд шведска маса + напитки. 

19.00 - 21.30 Вечеря шведска маса с шоу кукинг /а ла минути, дюнер/ + напитки. 

 

Снак бар: 

10.30 – 18.30 Снаксове, сандвичи, пици, алкохолни коктейли, безалкохолни напитки, бира, 

сладолед и плодове; 

13:00 - 15:30 Дюнер 

 Барът е външен и работи от 15 юни до 05 септември. 

 

Лоби бар: 

10.30 – 23.00 Местни алкохолни и безалкохолни напитки, бира, топли напитки, коктейли. 

10.30 - 11.30 Късна закуска Снаксове, сандвичи, пици, сладки, плодове. /Услугата се предлага 

от 15 юни до 05 септември./ 

16.00 - 17.00 Късна закуска Снаксове, сандвичи, пици, сладки, плодове. /Услугата се предлага 

от 15 юни до 05 септември./ 

 

Бар басейн: 

10.30 - 18.30 Алкохолни коктейли, безалкохолни напитки, сладолед и снаксове. 

Барът е външен и работи от 15 юни до 05 септември. 

 

Допълнителни услуги, които са включени в all inclusive програмата: 

Безплатно ползване на паркинг, фитнес зала, басейн, джакузи, детски кът, кино, шезлонги и 

чадъри, прилежащи към комплекса, плажни кърпи /изисква се депозит/, тенис на маса, 

безжичен интернет в целия хотел, услуга по събуждане, бебешка кошара. 

Дневна и вечерна анимация за деца и възрастни 6 дни в седмицата от 15 юни до 05 

септември. 

 

*Паркингът е наличен до изчерпване на местата и е на разположение на гостите от 12.00 

часа в деня на пристигане до 11.00 часа в деня на напускане. 

 

Услуги, които не са включени в all inclusive програмата и са срещу допълнително 

заплащане: 

Плажен бар и BBQ 

10.00 – 23.00 Алкохолни и безалкохолни напитки и коктейли, бира, прясна риба и морски 

дарове, месо на барбекю, пресни салати, суши, пици, сандвичи и бургери с пържени картофки… 

Барът работи от 15 юни до 05 септември 

- Сейф, рент-а-кар, телефонни и факс услуги, химическо чистене и пране, гладене, масаж, 

сауна, медицински услуги, билярд и електронни игри, магазин, бюти зона. 


