Естрея хотели / Estreya Hotels
лято 2018 / summer 2018
All inclusive в хотел Естрея Хотелс включва / All Inclusive services in Estreya Hotels Include:
All inclusive периода 01 май - 06 октомври вкл / All Inclusive period 01 May - 06 October incl
Изхранване в основен ресторант на бюфет
Buffet meals in Main Restaurant
Закуска / Breakfast
07:30 - 10:00
Обяд / Lunch
12:00 - 14:00
Вечеря ( 2 тематични вечери на седмица). Напитки по време на вечеря с основен р-т: наливни
бира и сортово вина на винарска изба Белоградец, безалкохолни напитки на Coca-Cola.
Dinner ( 2 thematical dinners per week). All inclusive drink during dinner: draft bier and wine of
Belogradec winery, soft drinks of Coca-Cola.

18:00 - 20:00

Една тематична вечеря във винарна Винополис на сет меню с включен пакет напитки: вино и
минерална вода, от 01 май до 22 септември за гости с минимален престой от 5 нощувки
НОВО за сезон 2017: show cooking в основен ресторант

18:00 - 20:00

ALL INCLUSIVE Лоби Бар - кафе, чай и местни безалкохолни напитки (без сокове от пресни
плодове)
ALL INCLUSIVE Lobby Bar - coffee, tea and local non-alcoholic drinks (excl. freshly squeezed
juices)
ALL INCLUSIVE Бар Басейн - кафе, чай и местни безалкохолни напитки (без сокове от пресни
плодове)
ALL INCLUSIVE Pool bar - coffee, tea and local non-alcoholic drinnks (excl. freshly squeezed
juices)

10:00 -20:00

10:00 - 17:00

Основен ресторант - сандвич корнер и снакс, петифури, кафе и чай
Main restaurant - sandwich corner and snacks, cakes, coffee and tea
ALL INCLUSIVE Напитки включени в цената: български алкохолни наапитки, наливна бира,
сортово вино от изба Белоградец и безалкохолни наливни напитки на Coca Cola
ALL INCCLUSIVE drinks included in the price local alcoholic beverages, wine of Belogradec
winery, draft bier and draft soft drinks of Coca Cola

15:30 - 17:00

10:00 - 22:00
10:00 - 22:30 (June - August)

Детска анимация: / 01 юни – 10 септември /, фитнес, WiFi в общите части на хотела, TV SAT,
минерална вода във вътрешен басейн и един от външните басейни, втори външен басейн,
чадъри и шезлонги на външните басейни. Външeн минерален басейн oт началото на май до
края на септември
Children animation /from 01 June till 10
September / fitness, WiFi in public areas, TV SAT, mineral water in the indoor pool and one of the
outdoor pools, a second outdoor swimming pool, parasols and sun loungers at poolside. Outdoor
mineral water pool since beggining of May till end September.

Услуги включени в цената
Complimentary Facilities &
Services

ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ ГОСТИТЕ НА ALL INCLUSSIVE НОСЯТ ГРИВНА
All guests booked all inclusive should have an all inclusive bracelet on their hand
НВ в хотел Естрея Хотелс включва / НВ in Estreya Hotels =Include:
Изхранване в основен ресторант на бюфет
Buffet meals in Main Restaurant
Закуска / Breakfast

07:30 - 10:00

Вечеря ( 2 тематични вечеря на седмица). Напитки по време на вечеря с основен р-т: наливни
бира и сортововина на винарска изба Белоградец, безалкохолни напитки на Coca-Cola.
Dinner ( 2 thematical dinners per week). All inclusive drink during dinner: draft bier and wine of
Belogradec winery, soft drinks of Coca-Cola.
НОВО за сезон 2017: show cooking в основен ресторант
Детска анимация: / 01 юни – 10 септември /, фитнес, WiFi в общите части на хотела, TV SAT,
минерална вода във вътрешен басейн и един от външните басейни, втори външен басейн,
чадъри и шезлонги на външните басейни. Външeн минерален басейн oт началото на май до
края на септември
Children animation /from 01 June till 10
September / fitness, WiFi in public areas, TV SAT, mineral water in the indoor pool and one of the
outdoor pools, a second outdoor swimming pool, parasols and sun loungers at poolside. Outdoor
mineral water pool since beggining of May till end September.
ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ ГОСТИТЕ НА HB НОСЯТ ГРИВНА
All guests booked half board should have a HB bracelet on their hand

18:00 - 20:00

Услуги включени в цената
Complimentary Facilities &
Services

