
 
 
 

All inclusive Концепция  
Лято 2020 

 
        ЗАКУСКА:  на блок маса  в основен ресторант                                                              от 8.00 до 10.00 ч 

  Напитки по време на закуските: 
Инстантно кафе, Топъл шоколад, Чай, Прясно мляко,  
Безалкохолно от пост микс, Минерална вода 

ОБЯД:  основен ресторант – Интернационална кухня                                                от 12.00 до 14.00 ч 
СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА: в основен ресторант:                                                             от 15.30 до 16.30 ч 
чай, кафе, различни видове тестени закуски 
ВЕЧЕРЯ: в основен ресторант– Интернационална кухня                                            от 18.00 до 20.00ч 
ВСИЧКИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ СА ОРГАНИЧНИ, СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО! 
 
НАПИТКИ , включени в All Inclusive програмата:  
Напитки по време на ОБЯД и ВЕЧЕРЯ: 

Различни безалкохолни напитки от пост микс апарат, Минерална вода, 
             Местни високоалкохолни напитки,  Вино наливно, Бира наливна 
В ЛОБИ БАРА  и/или РЕСТОРАНТА се сервират:                                                                   от 10.00 до 22.00ч  

Различни безалкохолни напитки от пост микс апарат, Минерална вода, 
             Местни високоалкохолни напитки,  Вино наливно, Бира наливна 
                           Всички напитки се сервират в чаши за еднократна употреба. 

                     Не се разрешава консумацията на храна и напитки от All Inclusive бюфетите в хотелските стаи! 
      

Забавления и спорт ВКЛЮЧЕНИ в ALL inclusive програмата: 
 

Всекидневна целодневна анимационна програма /програмата е на руски език/ за деца до 22:00 ч. 
 
НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ГОСТИТЕ СА СЪЩО ТАКА: 
• 24-часова рецепция 
• Зали за занимания 
• Зала за танци и гимнастика 
• 2 детски площадки 
• Детски кът 
• Детска дискотека 
• Спортни площадки – тенис на корт, плажен волейбол, баскетбол  
• Футболно игрище с естествена трева 
• 2 плувни басейна с площ по над 2 500 кв.м., всеки от тях със специална детска секция 
• 2 водни пързалки (раб.време: 10.00 – 12.00ч.; 16.00 – 18.00ч.) 
• Зала за фитнес 
• Татами за тренировки на бойни изкуства, лостове и успоредки. 
• Безплатни шезлонги и чадъри на басейна и на опесъчената зона до морето 
• Безжичен интернет в ЛОБИ БАРА,  БАР БАСЕЙН, РЕЦЕПЦИЯ и РЕСТОРАНТ 
• Кабелен интернет във всички стаи и апартаменти 
• Отделение за багаж 
• Открит паркинг – 120 места, безплатен за гостите на хотела (до изчерпване на капацитета)  
 



Платени услуги:  
 

Магазини:  
• Минимаркет 
• Магазин за сувенири 
• Магазин за облекла и аксесоари. 
• Магазин за плажни стоки  

 
Платени услуги:  

• Бар на басейна 
• Билярд 
• Салон за масажи 
• Салон за красота 
• Студио за татуировки 
• Конферентна зала 
• Обменно бюро 
• Бизнес услуги 
• Сейф на рецепция - 1 ден - 8 лв, 7 дни – 35 лв, 14 дни – 45 лв 
• Интернет автомати 
• Трансфери и екскурзии 

 
    Допълнително се заплащат и: 

 Всички видове вносен алкохол, бутилираната бира и вината от виненият лист на ресторанта 

 Храна, която се изнася от търговските зали на ресторанта 
 
НОСЕНЕТО НА ALL INCLUSIVE ГРИВНА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! 


