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НАШЕТО 

ОБЕЩАНИЕ 

  

ALL-INCLUSIVE  
2022 

 

Да направим вашия престой прекрасен спомен е нашата основна цел.  

За нас е важно да знаем дали имате нужда от нашето допълнително внимание.  

Ние ще Ви изслушаме и ще потърсим решение.  

Имате възможност да споделите оценката си по време на престоя си и след напускане! 

OТДДЙ ВРЪЗКИ С ГОСТИ: guestrelations@victoriagroup.bg 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
Всички гости настанени на All Inclusive  пакет трябва да се идентифицират чрез гривни. 

ВРЪЩАНЕ | При напускане на хотела 

ИЗГУБЕНА ГРИВНА | Такса за нова 30.00 BGN. 

COVID-19 МЕРКИ  
Всички гости на Чайка Бийч Резорт, трябва да предоставят Европейски зелен COVID 

сертификат. Всички служители са ваксинирани, преболедували или имат валиден PCR 

тест в съответствие с описаните от министерството срокове. На територията на хотела са 

въведени и допълнителни мерки за ограничаването на разпространението на Covid-19.   

ВСИЧКИ МЕРКИ | www.victoriagroup.bg/covid-19-measures/ 

mailto:guestrelations@victoriagroup.bg
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РЕСТОРАНТИ  
 

 

 

БАРОВЕ  

ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ  

Закуска – 7.30 – 10.00 | Обяд – 12.30 – 

14.30 | Вечеря – 18.00 – 21.00 |  

ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА 

Бюфет със салати, супи, предястия, 

основни ястия, десерти, плодове. 

Веднъж седмично се провежда тематична 

вечер – Българска национална кухня! 

Напитки: безалкохолни напитки, бира, 

вино, кафе / чай на закуска  

 

СНАК БАР МЕТРОПОЛ |   

10.00 – 17.00 ч |  

    ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА  

Различни видове снакс, плодове, сладолед 

 

Напитки: български алкохолни и 

безалкохолни напитки, наливна бира 

 и топли напитки. 

 

COVID-19 МЕРКИ 

Изхранването на туристите е на блок маса е съобразено с изискванията на Министерството на 

здравеопазването за работа на хотелите и ресторантите в условия на епидемия. При наличие на 

голяма заетост е възможно да се въведат отделни ситинги и удължаване на работното време, за да 

се избегне струпване на хора 

БАР БАСЕЙН АРКАДИЯ 

10.00 – 18.00 |   

ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА 

Български алкохолни и безалкохолни 

напитки, наливна бира и топли напитки.  

ИРЛАНДСКИ БАР |   

17.00 – 24.00 ч |  

    ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА  

Български алкохолни и безалкохолни 

напитки, наливна бира и топли напитки 
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ПЛАЖНИ ЗАБАВЛЕНИЯ     
 

ДЕЦА   

 

 

 

 

 

 

  

БАСЕЙН & ПЛАЖ 

09.00 – 18:00 ч  | ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА МЕСТАТА |  ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА 

Два открити басейна с безплатни шезлонг и чадър, подредени според изискванията на 

Министерството на туризма.  Шезлонг и чадър на плажа се заплащат допълнително, като 

услугата се извършва от външен за хотела оператор 

ВАЖНО: Кърпи, поставени предварително на шезлонги, се считат за забравени и ще бъдат 

премахнати. 

 

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 

Открита детска площадка за най-малките гости на хотела, разположена до Ирландски бар 
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ДРУГИ УСЛУГИ    
 

 

 

 
  

 

 

 

СЕЙФ В СТАИТЕ |  

ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА 

Безплатен ползване на сейф в стаите 

 

ИНТЕРНЕТ 

ЧАСТ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА 

Безплатен базов интернет на лоби и 

рецепция. 

 

 

   

   ПРОМЕНИ| |  ВЕРСИЯ: 10.11. 2021. 

Хотела си запазва правото да прави промени, включително и да променя датите и часовете на отваряне и 

затваряне на услугите и съораженията. Моля, винаги проверявайте дали имате последната версия на:  

www.victoriagroup.bg/hotel-packages-description 

ПАРКИНГ 

СРЕЩУ ЗАПЛАШАНЕ  

Цената е 12.00 BGN. на ден на автомобил. 

Местата са ограничени и предварителна 

резервация не е възможна. 

МИНИ МАРКЕТ 

08.30 – 18.00 ч | СРЕЩУ ЗАПЛАШАНЕ 

Напитки, сувенири и плажни аксесоари на 

територията на курорта 

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ 

Хотела позволява престой на кучета до 5 

кг. Заплаща се на рецепция – 25.00 BGN на 

ден 

ДРУГИ 

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ 

Телефон, такси, rent-a-car, обмяна на валута 

и медицински център 


