
Заведение за хранене Вид услуга Вид изхранване Работно време Локация Забелжки
Закуска 07.30 – 10.00

Обяд 12.30 – 14.30
Вечеря 18.30 – 21.30 Изисква се дрес код

Тематични вечери
Понеделник: Испанска       

Вторник: Българска
Сряда: Азиатска 

Четвъртък: Американска
Петък: Близкия изток ;                  

Събота: Гала вечер
Неделя: Гръцка

Закуска (01.06 - 15.09) Бюфет 08.30 - 10.30 

Предлагат се местни напитки: топли напитки,
безалкохолни напитки. Необходима е резервация
на място 24 часа предварително. Плажно облекло
не е разрешено.

Обяд (01.06 - 15.09) Бюфет 12.30 - 14.30

Предлагат се местни напитки: топли напитки,
безалкохолни напитки, вино от бутилка и
наливна бира. Необходима е резервация на място
24 часа предварително. Плажно облекло не е
разрешено.

Вечеря Бюфет 18.30 – 21.30

На вечеря се сервират местни напитки: топли
напитки, безалкохолни напитки, вино от бутилка
и наливна бира. Необходима е резервация 24 часа
предварително. Изисква се дрес код.

Закуска (15.05 - 15.09) Бюфет 08.30 - 10.30 

На закуска се предлагат местни напитки: топли 
напитки, безалкохолни напитки. Необходима е 
резервация на място 24 часа предварително. 
Плажно облекло не е разрешено.

Вечеря А-ла-карт 18.30 – 21.30

На вечеря се сервират местни напитки: топли 
напитки, безалкохолни напитки, вино от бутилка 
и наливна бира. Необходима е резервация 24 часа 
предварително. Изисква се дрес код.

Закуски Бюфет Закуски
Напитки На самообслужване пакет местни напитки "Всичко включено"
Закуски Бюфет Бърза закуска
Напитки Обслужване на бара пакет местни напитки "Всичко включено"
Закуски На самообслужване 10.00 – 18.30 Закуски
Напитки Обслужване на бара 08.30 – 23.00 пакет местни напитки "Всичко включено"

Лоби бар Напитки Обслужване на бара 18.00 – 23.00 пакет местни напитки "Всичко включено"
Анимация бар Напитки Обслужване на бара 20.00 – 23.00 пакет местни напитки "Всичко включено"

Боулинг бар Напитки Обслужване на бара 18.00 – 02.00 Основна сграда подземен етаж Боулинг срещу заплащане
Ежедневни активности 10.00 – 13.00 ; 14.00 – 17.00

Вечерни активности 19.30 – 23.00

Напитки Обслужване на бара 10.00 – 17.00

Различни местни безалкохолни
напитки, наливна местна бира, местни
спиртни напитки, местно вино,
коктейли с местни напитки, топли
напитки.

Закуски Бюфет 12.00 – 16.00 Бърза закуска, Салати, Сладолед

Допълнителна информация
* Използването на тематичните ресторанти е ограничено според продължителността на престоя, както следва: 4 до 5 нощувки (една закуска и една вечеря), 6 нощувки или повече (две закуски и две вечери),
При 3 нощувки или по-малко, както и допълнителни посещения в тематичните ресторанти, се заплащат по 30 лв. за възрастен и 15 лв. за дете 2-12,99 г., платено на рецепция. (при наличност).
Датите на откриване и закриване на Аква парка подлежат на промени с оглед на метеорологичните условия.
Закрит басейн - май и септември - 09.00 - 12.00 и 13.00 - 18.00 През този период вътрешният басейн се отоплява; Юни, юли, август 08.00 - 10.00 и 17.00 - 19.00 През този период закритият басейн не се отоплява.

Аква Парадайз Ризорт
Програма Всички включено "SPLASH WORLD" сезон - лято 2022

Основен ресторант

Бюфет Основна сграда партер
Плажното облекло не е разрешено.

Тематичен ресторант - Adria 

(Италиански ресторант)*
Сграда Адрия партер

Тематичен ресторант - Балтик 

(Fusion ресторант)*
Сграда Балтик партер

Басейн и снек-бар Балтик                     10.00 – 17.30 Пред сграда Балтик

Басейн и снек-бар Адриа 10.00 – 17.30 Пред сграда Адриа

Кафе-бар Основна сграда партер

Анимация & Забавления

Основна сграда партер

SPLASH WORLD CONCEPT       
Само за гости на хотела

Гостите с борд All Inclusive
Splash World получват
допълнително предимство -
напитки и храна (снакс, бързи
закуски и др) на специално
обособен бар на територията
на Аква парк Несебър.

Вижте анимационните табла във фоайето за
подробности.                                  

Аква Парк Вход свободен за гостите
на комплекса

До хотела

* Датите на откриване и закриване на Аква парка
подлежат на промени с оглед на
метеорологичните условия. В периодите
обозначени с ** - броят на предоставените
атракции е ограничен.

Информацията ще бъде предоставена на по-късен 
етап


