
Списък на услугите, предоставяни на гости по системата " All Inclusive" 2019     

 

ХРАНЕНЕ И РЕСТОРАНТИ 

 

Закуска   

    

Ресторант "Mediteranneo" 07:30 – 10:30    Американска шведска маса и  традиционни гръцки 

закуски, Напитки: вода, плодови сокове, филтрирано кафе, кафе, еспресо кафе, капучино, чай 

 

Обяд   

Restaurant Pergola 11.00-17.30 - самообслужване - 11.00-13.00 и 15.00-17.30 (закуски и 

плодове), Напитки: вода, безалкохолни напитки, сокове, бира 

Ресторант Mediteranneo 13:00 - 15:00 Средиземноморска и гръцка кухня: (самообслужване на 

шведска маса): салати, сосове, топли и студени предястия, основни ястия, избор на десерти, 

сладолед и пресни плодове. Напитки: вода, безалкохолни напитки, сокове, вино, узо, бира 

 

ВЕЧЕРЯ 

 

Ресторант Mediterraneo - 19:00 - 21:30 - Средиземноморска и гръцка кухня (бюфет, 

самообслужване): салати, сосове, топли и студени предястия, основни ястия, традиционни 

ястия, избор на десерти, сладолед и пресни плодове. Напитки: вода, безалкохолни напитки, 

сокове, вино, узо, бира 

ТЕМАТИЧНИ СЪБИТИЯ 

Ресторант Pergola & Pool - Гръцка вечеря с жива музика и традиционни танци (с 

предварителна резервация) 19:00 - 22:30 (всяка сряда). Гръцка кухня (бюфет, 

самообслужване): салати, сосове, топли и студени предястия, основни ястия, прясно 

приготвени ястия, традиционни гръцки ястия, избор на десерти и пресни плодове. Напитки: 

вода, безалкохолни напитки, сокове, вино, узо, бира 

Ресторант Mediterraneo - Италианска вечеря - 19:00 - 21:30 (всяка събота). 

Италианска кухня (бюфет, самообслужване): салати, сосове, топли и студени предястия, 

основни ястия, италиански ястия, избор на десерти, сладолед и пресни плодове. Напитки: вода, 

безалкохолни напитки, сокове, вино, узо, бира 

Ресторант Mediterraneo - Рибна вечер - 19: 00-21: 30 (всеки четвъртък). Бюфет с морски 

дарове: салати, сосове, топли и студени предястия, основни ястия, морски дарове, избор на 

десерти и пресни плодове. 

Ресторант Mediterraneo - Азиатска вечер - 19: 00-21: 30 (всеки понеделник). 

Азиатска кухня (бюфет): салати, сосове, топли и студени предястия, основни ястия, азиатски 

ястия, избор от десерти и пресни плодове. Напитки: вода, безалкохолни напитки, сокове, вино, 

узо, бира 

Ресторант Mediterraneo - гръцка вечер - 19: 00-21: 30 (всяка сряда). 

Гръцка кухня (бюфет, самообслужване): салати, сосове, топли и студени закуски, основни 

ястия, избор от десерти и пресни плодове. Напитки: вода, безалкохолни напитки, сокове, вино, 

узо, бира 

Плаж парти с коктейли и пресни плодове - Плаж Порто Карас Ситония - 21:00 - 23:30 часа 

(събота) - бюфет с пресни плодове: (избор на пресни плодове, коктейли с пресни плодове). 

Напитки: вода, безалкохолни напитки, сокове, вино, узо, бира 



БАРОВЕ 

Purple Bar 10:00 -00: 00 Напитки: филтрирано кафе, еспресо кафе и капучино, избор на 

различни видове чай, вода, безалкохолни напитки, вино, наливна бира, узо, местни и вносни 

алкохолни напитки, алкохолни напитки. Асортимент от сладолед. 30% отстъпка за коктейли. 

Wet Bar (юни-юли-август) 10: 00-18: 00 Напитки: филтрирано кафе, еспресо кафе и капучино, 

асортимент от различни видове чай, вода, безалкохолни напитки, вино, наливна бира, узо, 

местни и вносни алкохолни напитки. 30% отстъпка за коктейли. 

Бар на плажа (Юни-Юли-Август) 10: 00 -18: 00 Напитки: филтрирано кафе, еспресо кафе и 

капучино, асортимент от различни видове чай, вода, безалкохолни напитки, вино, пивоварна, 

узо, местни и вносни алкохолни напитки. 30% отстъпка за коктейли. 

Нощен клуб (с изключение на сряда и неделя) - 22: 00 -00: 00 Напитки: вода, леки напитки, 

сокове, вино, наливна бира, узо, местни и вносни алкохолни напитки. 

След 00:00 всички напитки срещу допълнително заплащане според официалното меню. 

Хранене Около програмата 

Бялата стая (с изключение на понеделник, предварителната резервация е един ден по-рано) - 

19: 00-23: 00 - 1 път на престой. Специално меню за гостите, които пребивават в програмата 

Premium All Inclusive. За всяко следващо посещение по време на престоя или поръчване на 

ястия от менюто на ресторанта (с изключение на специални / меню), на госта се дава отстъпка 

от общата сметка в размер на 30%. 

Tratorria (резервация се изисква един ден по-рано) 19: 00-23: 00 - веднъж на престой. 

Поръчайте ястия на специален набор от менюта за гостите, които пребивават в програмата 

Premium All Inclusive. За всяко следващо посещение по време на престоя или поръчване на 

ястия от менюто на ресторанта (с изключение на специални / меню), на госта се дава отстъпка 

от общата сметка в размер на 30%. 

Ресторанти в яхтеното пристанище (с предварителна резервация 2 дни по-рано) 20: 00 -00: 00 - 

За гостите на програмата "All Inclusive" 20% отстъпка от общата сметка. 

БЕЛЕЖКИ ЗА ХРАНИ И РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ ЗА ПРОГРАМА ALL INCLUSIVE ЗА ПОРТО 

КАРРА 

Гръцка вечеря в ресторант Pergola & Pool, рибна вечер, италианска вечеря, азиатска вечер в 

ресторант Mediterraneo и парти с коктейли и пресни плодове на плажа - провежда се през юни, 

юли и август при благоприятни метеорологични условия. 

Кафе от кафе машината се предоставя на всички гости на Premium All Inclusive 

(самообслужване). Поръчайте кафе на бара срещу заплащане. 

и т.н. 

 


