ОЛ ИНКЛУЗИВ ОПИСАНИЕ

Хотел Калипсо ***, к.к. Слънчев бряг, 2019
I.

РЕСТОРАНТИ & ХРАНЕНЕ
ЗАКУСКА

Ресторант

07.30h – 10.00h Богата закуска на блок маса,
Напитки от секцията за самообслужване в ресторанта:

Kафе

Различни видове чай

Mляко

Наливни сокове и пуншове

Вода в чаша

ОБЯД
Ресторант

12.30h – 14.30h Интернационален бюфет, салатен бар, разнообразие от
десерти и плодове, шоу кукинг, паста, пица, супи;
Напитки от секцията за самообслужване в ресторанта или
от снек бара

наливни сокове и пуншове

наливни безалкохолни напитки

бяло и червено вино

наливна бира

местни алкохолни напитки

вода в чаша

инстантно кафе

СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА
Снек бар

15.00h – 17.00h грил, пържени картофи,зеленчуци, сладкиши, плодове
инстантно кафе, чайове

ВЕЧЕРЯ
Ресторант

18.30h – 21.00h интернационален бюфет, салатен бар, разнообразие от
десерти и плодове, паста, пица, супи
Напитки по време на вечерята (на самообслужване от снек
бара):








наливни сокове и пуншове
наливни безалкохолни напитки
бяло и червено вино
наливна бира
местни алкохолни напитки
вода в чаша
инстантно кафе

Тематични кулинарни вечери (два пъти в седмицата): Българска кухня, Средиземноморска кухня и т.н
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II. БАРОВЕ & НАПИТКИ
Лоби бар

24/7 - Напитки от автомати (на самообслужване)

наливни безалкохолни напитки

наливни сокове и пуншове

вода в чаша

инстантно кафе

Снек бар

10:00 – 23:00h – Напитки:









СПОРТ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

Фитнес

Анимационна програма за деца (6 дни в седмицата)
o на разположение от 01 юни до 10 септември

Детски клуб (на закрито)
o на разположение от 01 юни до 10 септември

Вечерна програма (2 дни в седмицата)
o на разположение от 01 юни до 10 септември

наливни безалкохолни напитки
бяло и червено вино (чаша)
наливна бира
местни алкохолни напитки
инстантно кафе
вода в чаша
алкохолни и безалкохолни
разнообразие)
сладолед

коктейли

(ограничено

/безплатно/
/безплатно/
/безплатно/

ДРУГИ:

Не се допуска изнасяне на храна и напитки от ресторантите и баровете според изискванията за безопасност на
храните и HACCP правилата.

Всички напитки от Ол инклузив предлагането са на самообслужване.
*Възможна е промяна в работните часове на ресторантите и баровете в зависимост от метеорологичните
условия и по преценка на хотелиера.
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