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

2018     

 

ХРАНЕНЕ И РЕСТОРАНТИ 

Закуска      

Ресторант "Mediteranneo" 07:30 – 10:30    Американска шведска маса: свежо изпечени 

кроасани, датски бухтички, ароматен хляб, тостове, асортимент от колбаси и сирена, айца, 

приготвени по различни начини, топли ястия, традиционни гръцки закуски, каши, 

разнообразни тестени изделия, плодове и други.   

Напитки: вода, безалкохолни сокове, шварц кафе, нес кафе, еспресо и капучино, различни 

видове чай. 

Закуски 

Ресторант Pergola 11:00- 13:00 15:30 - 17:30 Самообслужване: традиционен кекс, сандвичи, 

озбор от десерти, пресно плодове, сокове, филтър кафе, espresso и cappuccino. Напитките се 

предоставят в баровете Wet Bar и Beach Bar 

Обяд     

Ресторант "Mediteranneo" 13:00 – 15:00. Средиземноморска и гръцка кухня (шведска маса, 

самообслужване). Салати, сосове, топли и студени ястия, основни блюда, избор от десерти, 

сладолед и свежи плодове.  

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

Вечеря 

Ресторант "Mediterraneo" 19:00 – 21:30. Средиземноморска и гръцка кухня (шведска маса, 

самообслужване). Салати, сосове, топли и студени ястия, основни блюда, традиционни гръцки 

закуски, избор от десерти, сладолед и свежи плодове. 

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

 

Тематични вечери             

• Гръцка вечер. Ресторанти "Pergola & Pool" 19:00 – 21:30 (един път седмично) 

Гръцка вечер с весела фолклорна програма и традиционни танци (с предварителна 

резервация). Организира се веднъж седмично. Гръцка кухня (шведска маса, 

самообслужване): салати, сосове, топли и студени закуски, основни блюда, специални 

местни деликатеси, избор от десерти и свежи полодове. Напитки: вода, безалкохолни 

напитки, сокове, вино, узо, бира. 

• Италианска вечер. Ресторант "Mediterraneo" 19.00 - 21.30 (един път седмично)  

Организира се веднъж на всеки 2 седмици (с предварителна резервация). Италианска 

кухня, шведска маса. Салати, топли и студени ястия, италиански традиционни закуски, 

десерти, сладолед, плодове. Напитки, вода, безалкохолни напитки, сокове, вино, узо, 

бира.  



• Рибна вечер. Ресторанти "Mediterraneo"  19:00 – 21:30 (един път седмично) 

Организира се веднъж седмично (с предварителна резервация). Апетитни морски 

дарове, салати, топли и студени ястия, десерти, плодове.  

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

• Азиатска вечер. "Mediterraneo" 19.00 - 21.30 (един път седмично) 

Организира се веднъж на всеки 2 седмици (с предварителна резервация) Азиатская 

кухня. Богат избор от салати, топли и студени ястия, десерти и свежи плодове.  

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

• Плажно парти с коктейли и пресни плодове (на плажа на хотел Porto Carras Sithonia 

5*)  

Оранизира се веднъж седмично 

 21.30-23.30 – шведска маса 

 20.00-24.00 – плажно парти  

Салати, разноорбазни топли и студени ястия, десерти и плодове.  

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

 

Барове     

• Purple Bar 09: 00 – 00:00     

• Напитки: шварц кафе, нес  кафе, еспресо и капучино, различин видове чай, вода, 

безалкохолни напитки, вино, наливна биря, узо, местни алкохолни напитки. Сладолед.  

• Wet Bar (юни – юли - август) 11:00–19:30     

• Напитки: шварц кафе, нес  кафе, еспресо и капучино, различин видове чай, вода, 

безалкохолни напитки, вино, наливна биря, узо, местни алкохолни напитки. Сладолед.  

• Beach Bar (юни – юли - август) 09:00–20:00     

• Напитки: шварц кафе, нес  кафе, еспресо и капучино, различин видове чай, вода, 

безалкохолни напитки, вино, наливна биря, узо, местни алкохолни напитки. Сладолед. 

• Night Club 22:00–00:00   

• Напитки: вода, безалкохолни напитки, сокове, вино, наливна бира, узо, местни 

алкхолни напитки. След 00:00  - всички напитки са срещу допълнително заплащане, 

според определеното меню.  

 

Програма Dine Around  

• White Room - 19.00-23.00 (по предварителна резервация). 

• Избор от специални сет меню.  Безплатно – веднъж по време на почивката 

(необходимо е да се направи резервация поне 2 дена предварително, желателно преди 

обяд). 

• За повторни посещения или поръчки, които не са включени в сет меню, се предоставя 

30% намаление от общата сметка. 

• Ресторант "Trattoria" 19.00-23.00 Избор от специални сет меню.  Безплатно – веднъж по 

време на почивката (необходимо е да се направи резервация поне 2 дена 

предварително, желателно преди обяд). За повторни посещения или поръчки, които не 

са включени в сет меню, се предоставя 30% намаление от общата сметка. 

• Ресторан "Pergola" 19.00-23.00 (по предварителна резервация). 

• Избор от специални сет меню.  Безплатно – веднъж по време на почивката 

(необходимо е да се направи резервация поне 2 дена предварително, желателно преди 



обяд). За повторни посещения или поръчки, които не са включени в сет меню, се 

предоставя 30% намаление от общата сметка. 

• Ресторант «Astro» - 20.00-00.00 (по предварителна резервация). 

• Всичко, включено в менюто (храна, напитки) се предоставя с 30 % намаление. 

Необходимо е да се направи резервация поне 2 дена предварително, желателно преди 

обяд. 

• Ресторан «Tsipouraki» 20.00-00.00 (по предварителна резервация). 

• Всичко, включено в менюто (храна, напитки) се предоставя с 30 % намаление. 

Необходимо е да се направи резервация поне 2 дена предварително, желателно преди 

обяд. 

 

Допълнителна информация: 

• Гръцката вечер в ресторант Pergola или Рибната вечер, Италианска вечер и Плажната 

барбекю вечер се организират през юни, юли и август, при подходящо време. 

Необходима е предварителна резервация на място на хотела, в отдел Guest Relations.  

• Кафе от кафе машини се предоставя на всички гости по системата "Premium All Inclusive" 

(сабообслужване). Поръчка на кафе в баровете на хотела - срещу допълнително 

заплащане. 

• Късна вечеря се сервира ежедневно в ресторант "Mediterraneo" от 23:00 до 24:00 часа и 

включва супи и по-ограничен избор от топли и студени ястия.  

• Програмата Dine Around се предоставя на гости по системата "Premium All Inclusive" и 

предлага отлични намаления в ресторантите a la carte. 

• Предоставяните сокове не са фрешове. 

• Неограничена консумация на алкохол в баровете на хотела, по меню.   

• Употребата на алкохол е разрешена единствено на гости над 18-годишна възраст.  

• Консумацията на храна и напитки е разрешена единствено в ресторантите и баровете, 

като не е разрешено пренасянето им в други зони или части на хотела.  

• Пушенето е забранено във вътрешните части на ресторантите и във всички общи зони 

на хотела. 

• Dress Code - по време на вечеря е перпоръчително по-изисканото облекло (не се 

допускат шорти, потници и други по-плажни дрехи). 

• Алкохолни напитки: бяло и червено вино от собствената изба на комплекса Porto 

Carras, наливна бира, узо, ципуро, бренди. 

• За по-голяма безопастност напитките на плажа и в местата, близко разположени до 

басейните, се сервират в удобни пластмасови чашки.  

 

За деца 

• Детско меню 

• Ресторант "Mediterraneo", ежедневно 18:00 – 20.00. Разнообразни макаронени изделия 

и прясна паста, салати, богат избор от топли и студени ястия, приготвени специално за 

най-малките гости. Предоставят се и: различни апетитни десетри, сладолед и свежи 

плодове. 

• Детски клуб 10.00-18.00 

• Професионален многоезичен екип от аниматори. Специални програми за деца от 4 до 

12 г. 



• Водни пързалки, басейни, лагуни (в хотел Porto Carras Sithonia) – 10.00-18.00 

• Ежедневни развлекателни програми и весели съревнования (с група аниматори). Водни 

пързалки & Басейни-Лагуни - 10:00 –18:00 

• Мини-диско 20.30 (beach bar) Танци за малките гости в хотел Porto Carras Sithonia.   

 

Спорт & Активна почивка 

• Фитнес зала, закрит басейн, сауна & хамам (в спа центъра на хотел Porto Carras Sithonia) 

- свободен вход (единствено за гости над 16 г). 

• Баскетбол, плажен волейбол, тенис на маса – безплатно. 

• Пешеходни и вело маршрути - 28 км 

• New! Голф – за гости по програмата "Всичко включено" - 1 час безплатно на человек за 

целия период на почивката, с включен комплект топки за голф. 

• Тенис на корт - 1 час безплатно ползване - на стая за целия период на почивката (11:00 

– 12:00, по предварително записване) 

• Водни спортове -  за гости по програмата "Premium All inclusive"  20 % намаление. 

• Работят сезонно, в зависимост от времето. 

• Дайвинг - за гости по програмата "Premium All inclusive"  20 % намаление в дайвинг 

центъра. 

• Център за конна езда - за гости по програмата "Premium All inclusive"  20 % намаление. 

• New! Гурме екскурзия в лозята и винарната Porto Carras Grand Resort (по предарителна 

резервация) – за доплащане (10 евро за възрастен, 5 евро за деца). 

• Влакче - Porto Carras Grand Resort -  ежедневни разходки от 10.00 до 23.00 часа 

(разписание на маршрута - в лобито на хотела). 

 

Общи забележки към програмата  

• При настаняване – мини-бар и 2 бутилки вода  

• Безплатен Wi-Fi интернет 

• Специални предложения и намаления в a la carte ресторантите на комплекса Porto 

Carras Grand Resort 

• Всички останали услуги се предоставят според информацията в специално 

разработените информационни брошури на хотелския комплекс Porto Carras Grand 

Resort, предоставяни на място в хотелите 

• За плащане се приемат и следните кредитни карти: Visa, American Express, Diners, 

Mastercard 

 

! Администрацията на коплекса запазва правото за промени в програмата без предварително 

предупреждение. 


