
 PARADISO DREAMS BOUTIQUE HOTEL 4* 

 ALL INCLUSIVE.  

 BY ASTERI HOTELS 

 

ПРОГРАМА НА ОЛ ИНКЛУЗИВ 

Напитки – включени в Ол инклузива: 

08:00 – 21:00ч. вода, безалкохолни напитки от пост микс , студени и топли чайове и лимонади, 
кафе. 

11:00 – 21:00ч. вино, шампанско, български алкохол, бира. 

Храна и снаксове: 

08:00 – 10:00ч. закуска от здравословни храни комбинация от студен бюфет и топли ястия на блок 
маса с домашни продукти от малки ферми, пълнозърнести продукти, веган и вегетариански 
предложения, свежи плодове и зеленчуци в основен ресторант Paradiso. 

 Дрес код спортен, не се допуска по бански в ресторанта. 

12:00 – 14:00ч. В основен ресторант Paradoso бюфет със салати, мезета, леки предястия, основни 
ястия, плодове, десерти и сладолед. Дрес код спортен, не се допуска по бански в ресторанта.  

16:00 – 17:00ч. следобедна закуска  в основен ресторант Paradiso.  

Дрес код спортен, не се допуска с бански в ресторанта 

18:30 – 22:00ч. вечеря в основен ресторант Paradoso бюфет със салати, мезета, леки предястия, 
основни ястия, плодове, десерти и сладолед. Дрес код спортен, не се допуска по бански в 
ресторанта. 

За гости с престой 6 и повече нощувки, една вечеря в ресторант LA VISTA, предварителна 
резервация на рецепцията на хотела. 

Престоя започва със следобедна закуска и завършва с обяд. Настаняване след 14:00ч. 
освобождаване до 12:00ч. 

 

Спорт и развлечения – безплатно: 

На плажа се полага 1 чадър с 2 шезлонга на помещение. 

Безплатни чадъри и шезлонги на басейна /при наличност/ 

Детска площадка и закрит детски клуб с аниматори и забавни игри 

Безплатен интернет достъп на територията на целия хотел. 

Забавни игри, плейстейшън и видео игри /срещу депозит/ 



Бизнес услуги на рецепция, пиколо и вале 

 

За децата – безплатно ползване: 

 

Услуги срещу заплащане:  

Шатри на плажа / с предварителна резервация на рецепция / 

Подземен паркинг 25лв. на ден и надземен охраняем паркинг 15лв. на ден 

Бебешки пакет – гърне, ваничка, плот за повиване, корито,  бебешка козметика – срещу заплащане 

Масажи, фризьор, различни процедури в салон за красота. 

Тенис корт, процедури с лечебна кал, рент а кар. 

Късно освобождаване и ранно настаняване при възможност /предварително запитване/ 

Измиване, проверка и зареждане на автомобил. 

 


