
Списък на услугите, предоставяни на гостите на хотела в системата "All Inclusive" 2018 

 

Изхранване 

 Закуска - Основен ресторант Aegean (American buffet) 07:30 - 10:30 - Кулинарни 

представления 

 Обяд - Ресторант Almyra Beach или основен ресторант Aegean (на шведска маса) от 

12:30 до 15:00 часа 

 Вечеря - Основният ресторант "Aegean" (7 дни в седмицата), на шведска маса с 

готварско шоу, на бюфет, тематични вечери (барбекю, гръцка вечер, и т.н.) 19:00 - 21:00 

 А ла карт ресторант "Alea View" (6 дни в седмицата, 15 / 06-15 / 09) 

**Необходимо е да направите резервация един ден по-рано. Веднъж седмично, с минимален 

престой от 7 нощувки или срещу допълнително заплащане. 

Гостите, които отсядат в Εxecutive Luxury Suites & Luxury Suites PP, могат да избират между два 

ресторанта всяка вечер. 

Дрескод по време на вечеря в ресторанта. 

 Закуски 11:00 - 12:00 и 16:00 - 17:00 ресторант Almyra Beach или основен ресторант в 

Егейско море 

 Alion Pool Bar 16.00-17.00 - Торта, бисквити, кафе, чай. 

 Сладолед по време на обяд и вечеря, както и от 16:00 до 17:00 часа. 

Напитки повреме на хранене: 

 Наливна бира, домашно вино (бяло и червено в чаши), безалкохолни напитки. 

 Питиета в барове 10.00-24.00 

**Местните и стандартни марки безалкохолни напитки, алкохолни напитки, бира, вино, узо, 

безалкохолни напитки, сокове, филтър кафе, топла / студена кафе. 

Всяка вечер - селекция от коктейли в лоби бара. 

Ресторанти и барове (самообслужване) 

Алмира BEACH BAR & РЕСТОРАНТ 10: 00-18: 00 и 20: 00-23: 00 (веднъж седмично) 

АЛИОН БАР 10: 00-18: 00 

AEOLOS MAIN BAR 18: 00-01: 30 - коктейл бар с тераса (всяка вечер) 

AEGEAN РЕСТОРАНТ 07: 30-10: 30 и 19: 00-21: 00 (всеки ден) 

АЛЕА ресторант с изглед към 19:00 (6 пъти в седмицата, 15 / 06-15 / 09) - а ла карт ресторант на 

покрива 

бележки 

Работното време на ресторантите може да варира в зависимост от метеорологичните условия 

Не е разрешено гостите да се хранят в стаите Администрацията на хотела си запазва правото да 

прави някои промени в програмата All Inclusive без предварително уведомление 


