
All Inclusive Gold 

• От 07:30 до 10:00 – Закуска на бюфет в ресторанта: разнообразно меню. Закуската е на две 

смени по един час и петнадесет минути. Бройката на смените се определя на място спрямо 

наличните  

свободни места за деня. 

• От 12:00 до 14:00 – Обяд на бюфет в ресторанта: разнообразно меню и интернационални 

ястия: салати, супи, основни ястия, паста, десери, плодове, live-show cooking. Обядът е на две 

смени по един  

час. Бройката на смените се определя на място спрямо наличните свободни места за деня. 

• От 18:00 до 21:00 – Вечеря в ресторанта на хотела: разнообразно меню и интернационални 

ястия. Наливна бира и наливно вино. Дрес код за вечеря - дълъг панталон за господата в 

основния  

ресторант. Дрес код за вечеря - дълъг панталон за господата в основния ресторант. Вечерята е 

на две смени по един час и половина. Бройката на смените се определя на място спрямо 

наличните  

свободни места за деня. 

• Напитки на Плаж Бара от 10.00 до 22.00 ( до 20.06 и след 07.09 от 10:00 до 16:30 ) или 

съобразно работното време (в зависимост от сезона и времето). При лошо време барът не 

работи. 

• Алтернативно хранене пред Берлин Голден Бийч 10:00 - 16:00ч. За гостите на хотели Берлин - 

от 20.06 до 07.09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Вечеря в италиански а-ла-карт ресторант (при минимум 5 нощувки): еднократно по време на 

престоя, при наличие на свободни места. /необходима е предварителна резервация, като 

резервации се  

приемат «предходен ден-за-следващ». ( ограничени места ). Избор на меню в момента на 

създаване на резервацията. Детско меню за деца до 10 г. Дрес код за вечеря - дълъг панталон 

за господата в а- 

ла-карт ресторант. Работно време от понеделник до петък 18:30 - 21:30. от 20.06 до 07.09.       

• Сладолед – на басейна всеки ден от 10:00 до 16:00 часа. 

• Алтернативно хранене от 20.06. до 07.09. обяд на бюфет до басейна с предлагане на пица, 

паста, салати и супи – от 11:30 – 15:00 часа 

• Сладки изкушения от 20.06. до 07.09 от 15:00 – 17:00 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• 24 часа : български алкохолни и безалкохолни напитки, чай, кафе - 24 часa на лоби бара в 

Берлин Голдън Бийч, а на останалите барове съобразно работните им времена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Хотелът си запазва правото при необходимост да променя работното време на обектите.                   

• Безплатен безжичен интернет в общи помещения, хотелски стаи и плаж. Сейф безплатен в 

стаите. 



Настаняване след 14.00 часа, освобождаване на стаите в деня на напускане до 11.00 ч. 

Правото на използване на програмата All Inclusive GOLD е тясно свързана с хотела на 

настаняване и изисква носенето на гривна. 

Програмата All Inclusive GOLD започва с обяд в деня на настаняването и завършва със закуска в 

деня на освобождаване.     

Туристът се задължава да спазва вътрешните правила на хотела и ресторанта и да носи 

специална отличителна гривна, за да бъде обслужен 


