
Списък на услугите, предоставяни на гостите на хотела по системата "All Inclusive 

PREMIUM" 2019 

От 09.09.19г 

ХРАНА И РЕСТОРАНТИ 

 Ресторант Атос 07:30 - 10:30 - Бюфет в американски стил: 

Кроасани и датски прясно изпечен хляб, сандвичи, нарязани на дребно, разнообразни сирена, 

яйца, горещи ястия, традиционни пайове, овесени ядки, разнообразни сладкиши и пресни 

плодове. Напитки: Вода, плодови сокове, филтрирано кафе, разтворимо кафе, еспресо, 

капучино и разнообразие от чай. 

ОБЯД 

Ресторант Атос 13.00-15.00 - средиземноморска и гръцка кухня: Ресторант за самообслужване: 

салати, сос, топли и студени мезета, топли ястия, разнообразие от десерти, сладолед и пресни 

плодове. Напитки: Вода, безалкохолни напитки, сокове, вино, узо, бира. 

ПРЕДЯСТИЯ 

Beach Bar - Закуски - 11:00 - 17:30. Напитки: Филтрирайте кафе, фрапе, разтворимо кафе, 

еспресо, капучино, вода, газирани напитки, разнообразие от чай, вино, бира, узо, местни 

алкохолни напитки, 30% отстъпка на коктейли. 

ВЕЧЕРЯ 

Ресторант Athos 19:00 - 21:30 - Средиземноморска и гръцка кухня: Салати в ресторанти на 

самообслужване, сос, топли и студени мезета, топли ястия, разнообразие от сладоледни 

десерти и пресни плодове. Напитки: Вода, безалкохолни напитки, сокове, вино, узо, бира. 

ТЕМАТИЧНИ ВЕЧЕРИ 

Ресторант Атос 19:00 - 21:30 (всеки понеделник). 

Самообслужване - гръцки бюфет. Напитки: Вода, безалкохолни напитки, сокове, вино, узо, 

бира. 

БАРОВЕ 

Размисли Винен бар 16:00 - 00:00 

Напитки: Кафе филтър, фрапе, разтворимо кафе, еспресо и капучино, разнообразие от чай, 

вода, безалкохолни напитки, вино, наливна бира, узо и местни алкохолни напитки. 30% 

отстъпка от коктейли. 

Beach Bar 10:00 - 18:00 

Напитки: Кафе филтър, фрапе, разтворимо кафе, еспресо и капучино, разнообразие от чай, 

вода, безалкохолни напитки, вино, наливна бира, узо и местни алкохолни напитки. 30% 

отстъпка от коктейли. 

Dine Around програма 

Размисли Винен бар 

Петък - азиатска вечер (възможна резервация) 19:00 - 21:30. Специално меню може да бъде за 

клиентите на Premium All inclusive. Резервация 2 дни по-рано до 14:00 часа. 

Астро / Тратория 

Четвъртък - италианска вечер - (възможност за резервация) 19:00 - 21:30 

Специално меню може да бъде за клиентите на Premium All inclusive. Резервация 2 дни по-рано 

до 14:00 часа. 

В стаята: 2 бутилки минерална вода са осигурени в стаята в деня на пристигането. 

ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ХРАНА, РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ НА ПРЕМИУМАТА НА ПОРТО 

КАРАС „ВСИЧКИ ВКЛЮЧИТЕЛНИ“ 

• Необходими са предварителни резервации за азиатски и италиански нощи в бар Reflections. 



Моля, свържете се с отдела за услуги за гости. 

• Гостите на програмата Premium All Inclusive могат да използват кафемашината безплатно; 

кафето, поръчано в бара, се заплаща допълнително. 

• Соковете не са прясно изцедени. 

• Неограничена консумация на местни алкохолни напитки в барове и ресторанти, както е 

посочено. 

• Непълнолетни (под 18 години) нямат право да пият алкохол. 

• Консумацията на храна и напитки е разрешена само в ресторанти и барове. Не се допуска 

храна или напитки извън хотела. 

• Пушенето е забранено в хотелските помещения, баровете и обществените площи. 

• Приличните дрехи (шорти, тениски и др. Са забранени) се изискват във всички ресторанти по 

време на вечеря (в изключителни случаи са разрешени извънредни дълги шорти). 

• Местни алкохолни напитки: бели и червени вина PortoCarras, наливна бира, узо, ракия, водка, 

ром, уиски, джин и аперитиви. 

• От съображения за безопасност напитките до басейните и плажовете се сервират в чаши за 

еднократна употреба (не в чаша). 

Спорт и развлечения 

Фитнес в СПА Безплатен достъп (само за лица над 16 години). 

Баскетбол, плажен волейбол, тенис на маса (пинг понг) - безплатно (посещението зависи от 

заетостта). 

Kids Club - развлекателни програми и творчески групови събития, специално проектирани за по-

малки гости. (Анимационната програма се провежда 7 дни в седмицата). 

Голф - Гостите, отседнали в програмата Premium All Inclusive, разполагат с безплатен 1-часов 

поле за шофиране на голф (веднъж на престой и включва 1 кош с топки за голф) Само за 

професионални голфъри. 

Тенис - 1 час безплатно ползване на тенис корта на стая за целия престой (11: 00-12: 00 или 

12:00 - 13:00 по предварителна заявка и в зависимост от наличността). 

Водни спортове - гостите, пребиваващи по програмата Premium All Inclusive, получават 20% 

отстъпка от използването на всички видове водни спортове. 

Дайвинг център - Гостите, пребиваващи по програмата Premium All Inclusive, получават 20% 

отстъпка при посещения в Дайвинг центъра. 

Екскурзия до лозята и винарната Порто Каррас Гранд Ризорт (по предварителна заявка) - Цена 

на екскурзия: възрастен - 15 евро, дете - 7,5 евро. По предварителна резервация. 

Влакче - безплатно, ежедневно пътуване с влакче през курорта (вижте графика в лобито на 

хотела). 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ PORTO CARRAS ПРЕМИУМ „ВСИЧКО ВКЛЮЧЕНО“ 

• Безплатен интернет 

• Всички останали услуги според основната програма 

•  кредитни карти: Visa, American Express, Diners, Mastercard 

! Всяка информация, посочена в този информационен лист, подлежи на промяна по оперативни 

причини и без предварително уведомление. 

 


