Списък на услугите, предоставяни на гостите на хотела по системата "All
Inclusive" 2020
Закуска, обяд и вечеря - шведска маса, средиземноморска и интернационална кухня.
Закуска (шведска маса) от 08:00 до 10:00 часа
Обяд (шведска маса) от 13:30 до 15:00
Вечеря (шведска маса) от 19:00 до 21:00 часа
Тематични нощи (италиански, гръцки)
Вегетариански и диабетни менюта.
Напитки
В ресторанта - наливно вино, бира, освежителни напитки, кафе, чай.
Бар на басейна от 10:00 до 24:00 часа (ежедневно) в неограничени количества: селекция от
кафе, чай, безалкохолни напитки, мляко, сокове, вода, местно наливно вино и бира.
От 21:00 до 24:00 часа само срещу заплащане.
Допълнителна информация
Детски клуб Grekoleto (рускоезични и англоезични аниматори), детски програми (8 часа на ден),
детска площадка, водна гимнастика, дартс, аеробика. Шезлонги и чадъри до басейна.
Тенис през деня (ракети, топки) - безплатно.
Безплатен Wi-Fi интернет в целия.
Лаптоп при поискване (платен).
ВИП услуги
При пристигане - коктейл от шампанско и безалкохолни напитки
За младоженци, рождени дни, годишнини или редовни клиенти - бутилка шампанско и плодове
в стаята (отбелязвайте в бележките при резервация)
За двойки, които празнуват "сребърна" или "златна" сватба в хотела - бутилка шампанско и
плодове в стаята (имайте предвид в бележките при резервация)
Информацията за горната услуга трябва да бъде съобщена при резервация или при
пристигане.
Бележки
Всички напитки се предоставят само за лична употреба.
Парите за пропуснати (закуска, обяд, вечеря) и други услуги не се връщат.
Не е разрешено прехвърлянето на пакетни услуги на трети страни.
Гостите са отговорни за щети, причинени на хотела.
Хотелът не носи отговорност за невъзможността да предостави каквито и да е услуги поради
метеорологични условия или непреодолима сила.
Напитки и ястия се предоставят в неограничени количества - не е позволено да ги изнасяте
извън съоръженията, където се осигуряват.
! При пристигането си гостите получават специална гривна (синя за възрастни, жълта за деца
под 18 години - алкохолът не е разрешен).
! Програмата е валидна в ресторанта, бара на басейна и в основния бар до 21.00 часа.
След 21.00 - платени услуги.
Програмата All Inclusive е валидна от момента на пристигане в хотела до момента на тръгване
от хотела.
! Хотелът си запазва правото да направи някои промени в програмата без предварително
предупреждение.

