
Описание на Ол Инклузив+ програма в хотел „Лонг Бийч 

резорт и СПА Келара” за летен сезон 2020: 

 
• Закуска, обяд и вечеря в бюфет в ресторант „V.V.V.” с три тематични вечери на седмица;  
• Късна закуска в ”Лонг Бийч бар“ на плажа на сет меню 10:00-11:00 часа (съобразно атмосферните условия); 

• Нощен бюфет в ресторант “V.V.V” (между 22:00-24:00 часа); 

• Вечеря в а-ла-карт ресторанта на плажа (съобразно атмосферните условия) - без ограничение по време на 

престоя (необходима е предварителна резервация, като резервации се приемат «ден-за-ден», в рамките на 

деня на ползване). Посещението в един и същи ден за вечеря на а-ла-карт и на основен ресторант се заплаща; 

• Детски бюфет в основния ресторант, както и специалнo детско меню в а-ла-карт ресторанта за вечеря; 

• Следобеден снакс: сладки, соленки и сандвичи на бара на басейна;  

• Български алкохолни и безалкохолни напитки, чай, кафе – от 08:00 до 22:00 на бара до басейна; 

• Безплатна консумация на български алкохолни и безалкохолни напитки на „Лонг бийч бар“ (10:00-17:00 

часа); 

• Безплатно еднократно зареждане на мини бара (вода, бира, студен чай) в деня на настаняване; 

• Един чадър и два шезлонга на помещение на плажа (в зависимост от наличността); 

• Еднократно безплатно ползване в рамките на престоя на термална зона в СПА центъра на хотела за лица 

над 3 години; 

• Ползване на минерален открит басейн;  

• Безплатно ползване на фитнес с изглед към морето (между 9.00-21.00 часа); 

• Безплатно ползване на хавлия за плаж и / или басейн; 

• Шезлонг около външния басейн (в зависимост от наличността); 

• Тенис на маса на открито; 

• Дневна анимация: водна гимнастика, аеробика, боча, дартс, плажен волейбол и други видове спортове 

съгласно анимационната програма на хотела; 

• Вечерна анимация за възрастни; 

• Детска анимация за деца между 3 и 12 години – с тематични дейности през деня съгласно анимационната 

програма и вечерна детска дискотека (6 дни в седмицата); киновечер за най-малките – 2 пъти седмично;  

• Безплатно паркомясто;  

• Безжичен интернет - във всички помещения на хотела, около басейна и на плаж; 

• Услугите на открито се предлагат при добри атмосферни условия; 

• Изхранването по програмата  Ол Инклузив+ започва с обяд в деня на пристигане и завършва със 

закуска в деня на заминаване; 

• За безпрепятсвеното използване на услугите се изисква носенето на гривна; 

• Настаняването в апартаментите е от 15.00 часа. Освобождаване – в 11.00 часа. 

 


