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Ефект Алгара Бийч Клуб Хотел **** 

Ол инклузив описание 

 

Ресторанти и барове 

Основен ресторант „ Алгара“ 

 

 
 

✓ Закуска: на блок маса от 7:30 до 10:00 (безплатно – вода, сок и топли напитки) 

✓ Обяд: на блок маса от 12:30 до 14:30 (безплатно – вино, бира, вода, сок, газирани  и топли напитки) 

✓ Вечеря:  на блок маса от 18:30 до 21:00 (безплатно – вино, бира, вода, сок, газирани  и топли напитки) 

✓ Тематични вечери  

✓ Сух пакет или снак в основния ресторант за късни пристигания и ранни заминавания. 

✓ Вносен алкохол и бутилирани напитки от платено меню се заплащат допълнително (за роял гостите 

вносният алкохол е безплатен) . 
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Бийч бар „ Мираж“  / Средиземноморски а-ла-карт ресторант: 

 

 

✓ Континентална закуска: от 10:00 до 11:00 

✓ Снак: от 11:00 до 17:00  

✓ Вечеря:  от 18:30 до 22:00  

✓ 1 вечеря на престой в Средиземноморския ресторант, включена в Ол Инклузив цената. Полага се при 

минимален престой от 4 нощувки. Изисква се предварително записване. 

✓ Български алкохол, бира, вино, топли напитки, коктейли от ол инклузив меню.  

✓ Вносен алкохол и  бутилирани напитки от платено меню се заплащат допълнително (за роял гостите 

вносният алкохол е безплатен). 

 

Български а-ла-карт ресторант „ Ореша“ 

 

 

✓ Вечеря:  от 18:00 до 22:30  

✓ 1 вечеря на престой включена в Ол Инклузив цената. Полага се при минимален престой от 4 нощувки. 

Изисква се предварително записване. 

✓ Български алкохол, бира, вино, топли напитки, коктейли от ол инклузив меню.  

✓ Вносен алкохол и бутилирани напитки от платено меню се заплащат допълнително (за роял гостите 

вносният алкохол е безплатен). 
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Лоби бар 

 
✓ Работно време: от 08:00 до 24:00 

✓ Български алкохол, бира, вино, топли напитки, коктейли от ол инклузив меню 

✓ Вносен алкохол и бутилирани напитки от платено меню се заплащат допълнително. 

 

*Ол инклузивът на всички барове приключва в 23:00 ч. 

 

Плаж и басейн 

 

Външен басейн за възрастни с минерална вода 

✓ Безплатни чадъри и шезлонги 

Външен басейн за деца с минерална вода 

Детски сплаш басейн с атракциони 

Плаж 

✓ Безплатни чадъри и шезлонги 

✓ Плажни хавлии срещу депозит 



 

За контакти:  + 359 884 777 333 

Е-mail: reservations@algarabeach.com 

www.algarabeach.com 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт и забавления 

 

Мултифункционално игрище с изкуствена тревна настилка ( тенис, футбол, 
баскетбол,волейбол,стрелба с лък) 

✓ Безплатно от 08:00 до 17:00 

✓ От 17:00 до 00:00 – по 25 лв на час 

Анимация 

✓ 6 пъти в седмицата – детска, спортна,мини диско и вечерно шоу програми; 

✓ Концепцията за семейства с деца Katta macht Urlaub, разработена от нашия основен партньор Schaunisland 

Reisen 

Други 

✓ Плажен волейбол, плажен футбол 

✓ Тенис на маса 

✓ Велосипеди под наем 

✓ Водни спортове на плажа – срещу допълнително заплащане 

Други 
✓ Безплатен паркинг ( 1 кола на помещение) 

✓ Безплатен интернет -  в стаите, закрити и открити общи части 

✓ Магазин 

✓ Масажи – срещу допълнително заплащaне 

✓ Мини бар в стаите – срещу допълнително заплащане; за роял гости – безплатно вода, бира, безалкохолни 

напитки 

✓ Настаняване след 14:00 и напускане преди 12:00  

✓ Ранно пристигане и късно освобождаване на стаята – при възможност на хотела; срещу допълнително 

заплащане. 

✓ Ол Инклузива започва с обяд в деня на пристигане и завършва със закуска на последния ден 
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* Хотелът си запазва правото да променя часовете на закуска, обяд и вечеря, работните времена на баровете, 
както и цените на допълнителните услуги. Възможно е да възникнат промени на услугите в нисък сезон. 

 

Роял Клуб 

 

 
✓ Настаняване в роял стаи, апартаменти или вили 

✓ Приоритетно настаняване и изпращане 

✓ Вносни алкохолни напитки на баровете от меню 

✓ Безплатен мини бар ( вода, бира, безалкохолни напитки) -  с ежедневно зареждане 

✓ Кафемашина с капсули в стаята -  с ежедневно зареждане 

✓ Меню с възглавници 

✓ Високоскоростен интернет 

✓ Висококачествена козметика в банята 

✓ Отстъпка от услугата 'Пране и гладене' 

 


