
Ресторант: 

Ресторант, лоби бар, бар на басейните 

ALL INCLUSIVE BELVEDERE HOTEL, *****, ПРИМОРСКО 

 

ХРАНЕНИЯ 

07:30-10:00 - Закуска Блок маса 

12:00-14:00 - Обяд Блок маса 

18:00-21:00 - Вечеря Блок маса 

Вегетарианско меню: паста, зеленчуци, ризото, 

картофи и морска храна – по меню за обяд и за вечеря 

10:30-11:00 - Късна закуска, преди обяд, блок маса на бар-басейн:колбаси, сирена, 

кашкавал, домати, краставици, хляб, плодове според сезона. 

10:30-11:00 - Снакс на тераса ресторант - палачинки със сосове, пукани 

14:30-16:00 - Снек бар, след обяд, блок маса на бар-басейн: пържени картофи, скара 

/наденички, шишчета, пържоли, пилешки флейки/, салата, хляб, плодове според 

сезона. 

Български сладолед се предлага в ресторанта и сладкият кът 

14:00 – 18:00 Сладкарски кът: В лоби – торти, кексове, тарталети, курабийки, дребни 

сладки, сладолед, еспресо 

23:00-01:00 - Късен снек бар - на лоби бара 

ШОУ КУКИНГ в ресторанта на закуска и вечеря 

 

НАПИТКИ 

 

09:00-23:00 - Топли напитки: кафе, мляко, чай (билков, черен) 

Напитки (определени български марки) - от 09:00-23:00 часа на пул-бара и 09:00-

02:00 часа на лоби бара 

Български алкохол; безалкохолни напитки и коктейли 

Местна бира наливна, местни вина (червени и бели) 

наливни, българска ракия, уиски, водка, джин, ром, бренди, текила, мастика, 

шампанско, трапезна вода, 

сокове от машина, кока-кола, спрайт, фанта, тоник, 

сода – от машина 

Алкохолни коктейли (от инклузивните напитки) 09:00-02:00 часа 

 

Хотел Белведере си запазва правото да променя съдържанието на програмата All 

Inclusive* 

 

Плаж: 

Плажовете в Приморско (северният на около 150 м от хотела и южният на около 350 

м от хотела) са пясъчни, много просторни, дълги няколко километра и с полегат бряг. 

За гостите на хотела на северния плаж предлагаме зона с БЕЗПЛАТНИ ЧАДЪРИ. 

 

Безплатни Услуги: 

Wi-Fi в целия хотел, вкл. и в стаите, БЕЗПЛАТНИ ЧАДЪРИ , шезлонги, шалтета и кърпи 

на басейните (кърпите се предоставят срещу депозит), малък аквапарк, фитнес, тенис 

на маса, забавни игри, Baby Phone (срещу депозит от 15 EUR), уред за затопляне на 

бебешка храна (срещу депозит от 15 EUR), детско креватче (с предварителна 

резервация), паркинг. 



 

Платени Услуги: 

Рум сервиз, билярд, пералня, почистване и гладене на дрехи, колела под наем, такси, 

билярд, медицинска помощ, зареждане на мини бар, екскурзии. Масажи, фризьорски 

услуги, маникюр и педикюр са с предварителна заявка на рецепцията на хотела. 


