
Всички гости настанени на All inclusive план трябва да се идентифицират чрез гривни. Връщане - при напускане на 

хотела. При изгубена гривна – такса за нова 30 лева. 

Посещението на основния ресторант по време на всички основни хранения /закуска, обяд и вечеря/, става срещу 

предоставяне на хотелски паспорт, който се получава при настаняване. 

Закуски и напитки: 

Пул бар 10.00 – 23.00 /01.06 - 15.09./ Топли и безалкохолни напитки, бира, вино, алкохолни напитки, коктейли. 

Сладолед 10.30 – 17.30 /01.06 - 15.09./ 

Хот Дог 10.30 – 17.00 /01.06 - 15.09./ 

Джус бар 10.30 – 17.00 /01.06 - 15.09./ Безалкохолни напитки и сокове. 

Понички до детска площадка 10.00 – 17.00 /01.06 - 15.09./ 

 

РЕСТОРАНТИ 

Основен ресторант Атия: Закуска – 7.30 – 10.00 | Обяд – 12.30 – 14.30 | Вечеря – 18.00 – 21.00 

Бюфет, салати, супи, предястия, основни ястия, десерти, плодове, безалкохолни напитки, бира, вино, кафе/ чай на 

закуска.  

Средиземноморски А-ла-карт ресторант: 18:00-21:00 ч. /01.06-15.09./ 

Фиксирано 4-степенно меню с включен пакет напитки /неограничени безалкохолни, сок и вода и една алкохолна 

напитка, съответно 300 мл бира или 150 мл вино или 50 мл твърд алкохол/. 

А-ла-карт ресторантът е част от инклузивната програма при минимум престой от 5 нощувки. За ползване на услугата 

е необходима предварителна резервация. Резервациите се правят на рецепция и е на база заетост в ресторанта. 

Броят посещения е в зависимост от резервирания престой: От 5 до 7 нощувки - 1 посещение, от 8 до 15 нощувки - 2 

посещения, над 15 нощувки - 3 посещения. 

Местата в А-ла-карт ресторанта са ограничени и се получават при наличност! 

Записването става само срещу хотелски паспорт. При забравен или загубен такъв се губи право на резервация в 

ресторанта. 

Анимация: 

Хасиенда Бийч има екип от професионални аниматори. Дневната програма включва различни спортни и 

занимателни дейности. Вечерната програма включва разнообразни шоу програми. Почивен ден понеделник. 

Детска градина: 10:00-12:00 и 15:00-17:00 ч. от 01.06. до 15.09. 

Клуб Ариел приема деца от 4 до 12 години. Почивен ден понеделник. 

Занимателни игри: Свободна зона от 01.06.до 15.09. 

Тенис на маса: Свободна зона от 01.06.до 15.09. 

Шезлонг и чадър на басейна - 09.00 – 17.00 ч. 

Те са част от All Inclusive пакета и можете да ги използвате на обособената за това зона край басейна, до изчерпване 

на свободните шезлонги. Моля, не резервирайте предварително шезлонг с поставяне на хавлии или други лични 

вещи, защото така затруднявате работата на екипа, който подържа комплекса и се грижи за комфорта на всички 

гости. Хавлии, поствени на шезлонг предварително, се считат за забравени и се отстраняват.  


