
Списък на услугите, предоставяни на гостите на хотела в системата "All Inclusive" 2020 

 
Хранене 

Закуска 07: 30–10: 30 - Основен егейски ресторант (шведска маса) (7 дни в седмицата) - 
готварски шоута - топли напитки и сокове. 
Обяд 12: 30–15: 00 - Ресторант Алмира Бийч или основният Егейски ресторант (шведска 
маса) (7 дни в седмицата) 
Вечеря 19: 00-21: 00 
Основният ресторант "Егейско море" (7 дни в седмицата) на бюфет с готварски шоута, 
бюфет, тематични вечери (барбекю, гръцка вечер и др.) 
A la carte ресторант “Alea View” (6 дни в седмицата, 15 / 06-15 / 09) 
Резервацията е задължителна един ден по-рано. Веднъж седмично, с минимален престой 
от 7 нощувки или срещу допълнително заплащане. 
Ресторант Алмира Бийч (6 дни в седмицата) Точно до морето. С предварителна 
резервация (за всички гости). 
Гостите, отседнали в ecxecutive Luxury Suites & Luxury Suites PP & Deluxe Suites, могат да 
избират от три ресторанта всяка вечер (като се резервират един ден предварително). 
Дрес код за вечеря в ресторанти Smart Casual. 
Дрес код за закуска и обяд - Resort Casual. 
Сладолед по време на обяд и вечеря. 
закуски 
11:00 - 12:00 и 16:00 - 17:00 Ресторант Алмира Бийч или Егейски главен ресторант (в 
зависимост от метеорологичните условия, шведска маса). 
16.00-17.00 Alion Pool Bar Cupcake, гъба торта, филтрирано кафе, чай. 
БАРОВЕ - самообслужване - времето за отваряне може да варира. 
Almyra Beach Bar 10: 00-18: 00 
Alion Pool Bar 10: 00-18: 00 
Основен бар на Aeolos 18: 00-24: 00 
Коктейл бар Anemos 18: 00-01: 00 (заплаща се за всички гости) 
Напитки по време на обяд и вечеря: наливна бира, домашно вино (в чаши), безалкохолни 
напитки. 
Напитки в барове 10.00-24.00 Местни и стандартни марки алкохолни напитки, алкохолни 
напитки, наливна бира, домашно вино, узо, леки напитки, сокове, филтрирано кафе, топло 
/ студено кафе, чай. Селекция от коктейли в барове. 

Не е позволено да се приемат храни и напитки от отделите на хотела, където са 
осигурени. 
! Хотелът си запазва правото да прави някои промени в програмата All Inclusive без 
предварително предупреждение. 

 


