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

 

ХРАНЕНЕ И РЕСТОРАНТИ 

 

Закуска   

    

Ресторант Mediteranneo 07:30 - 10:30 - Американски стил на шведска маса и традиционна 

гръцка закуска. Напитки: вода, плодови сокове, филтрирано кафе, разтворимо кафе, еспресо 

кафе, капучино, чай 

ОБЯД 

Ресторант Пергола 11.00-17.30 - самообслужване - 11.00-13.00 и 15.00-17.30 часа (закуски и 

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

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

самообслужване): салати, сосове, топли и студени предястия, основни ястия, избор от 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, селекция от десерти, сладолед и пресни плодове. Напитки: вода, безалкохолни напитки, 

сокове, вино, узо, бира 

ТЕМАТИЧНИ СЪБИТИЯ 

Ресторант Pergola & Pool - гръцка вечер с музика на живо и традиционни танци (с резервация) 

от 19:00 до 22:30 часа (всяка сряда). Гръцка кухня (шведска маса, самообслужване): салати, 

сосове, топли и студени предястия, основни ястия, прясно приготвени ястия, традиционни 

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

вино, узо, бира 

Ресторант Mediterraneo - италианска вечер - 19:00 - 21:30 часа (всяка събота). 

Италианска кухня (шведска маса, самообслужване): салати, сосове, топли и студени закуски, 

основни ястия, италиански ястия, селекция от десерти, сладолед и пресни плодове. Напитки: 

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

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

салати, сосове, топли и студени предястия, основни ястия, морски ястия, селекция от десерти и 

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

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

Азиатска кухня (шведска маса): 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 (шведска маса, самообслужване): салати, сосове, топли и студени закуски, 

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

сокове, вино, узо, бира 

Beach party с коктейли и пресни плодове - Porto Carras Sithonia Beach - 21:00 - 23:30 (в събота) - 

бюфет с пресни плодове: (избор от пресни плодове, коктейли с парчета от пресни плодове). 

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

БАРОВЕ 

Purple Bar 10:00 - 00: 00 Напитки: филтрирано кафе, еспресо кафе и капучино, селекция от 



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

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

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

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

вносни алкохолни напитки. 30% отстъпка за коктейли. 

Beach 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. 

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 часа всички напитки срещу допълнително заплащане съгласно официалното меню. 

Програма Dine Around 

Бяла стая (с изключение на понеделник, предварителна резервация е един ден по-рано) - 19:00 

- 23: 00 - веднъж на престой. Специално меню за гостите, отседнали по програмата Premium All 

Inclusive. За всяко следващо посещение по време на престоя или поръчване на ястия от 

менюто на ресторанта (с изключение на специалитети / меню), на гостите се предоставя 

отстъпка от общата сметка, в размер на 30%. 

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

Поръчайте ястия на специален набор от менюта за гости, пребиваващи по програмата Premium 

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

менюто на ресторанта (с изключение на специалитети / меню), на гостите се предоставя 

отстъпка от общата сметка, в размер на 30%. 

Ресторанти в пристанището (предварителна резервация 2 дни по-рано) 20:00 - 00:00 - За 

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

БЕЛЕЖКИ ЗА ХРАНЕНЕ И РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ ПО ПРОГРАМАТА PORTO CARRAS ALL 

INCLUSIVE 

Гръцка вечер в ресторант Pergola & Pool, рибен вечер, италианска вечер, азиатска вечер в 

ресторант Mediterraneo и парти с коктейли и пресни плодове на плажа - през юни, юли и август 

при благоприятни климатични условия. 

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

(самообслужване). Поръчайте кафе в бара срещу такса. 

Програмата "Dine Around" е на разположение на гостите на Premium All Inclusive и предлага 

специални отстъпки в някои A-la-Carte ресторанти в Porto Carras Grand Resort. 

Неограничено потребление на местни и международни алкохолни напитки, алкохолни напитки в 

баровете на хотела, според наличните каталози. 

На гостите на възраст над 18 години се предлагат алкохолни напитки. 

Потреблението на храна и напитки се допуска само в ресторанти и барове, като не се 

разрешава пренасянето на храна или напитки в други зони и стаи на хотела. 

Dress Code По време на вечерята трябва да сте прилично облечени (не е позволено да носите 

къси панталони, тениски и т.н. Като изключение мъжете имат право да носят бермуди). 

Местни алкохолни напитки: бяло и червено вино, произведено от винарска изба Порто Карас, 

наливна бира, узо, ципуро и бренди. 

Международни маркови алкохолни напитки: уиски, водка, джин, ром и аперитиви. 

От съображения за сигурност напитките на плажа и на места, разположени в близост до 

басейните, се сервират в пластмасови чаши. 

деца 



Ресторант Mediterraneo (специална зона) дневно - 18: 30–20: 30. Паста, салати, студени ястия и 

топли ястия, приготвени специално за нашите малки приятели! Също така, десерт да избирате 

(няколко вида), сладолед, пресни плодове. 

забавление 

Детски клуб 10: 00-18: 00 (безплатно) - ежедневно според програмата - специално 

организирани програми и творчески дейности. 

Анимация за възрастни 7 дни в седмицата. В отдела можете да получите информация за 

работа с гости. 

Водни пързалки и басейни в лагуната (Ситония) 10: 00-18: 00 - безплатно ползване. 

Мини диско 20.30-21.30 - Дискотека (танци) за деца в нощния клуб на хотел Sithonia и на плажа. 

Спорт и развлечения 

Фитнес в СПА центъра на хотела Ситония - Свободен достъп (само за лица над 16 години). 

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

заетостта). 

Пешеходни и велосипедни маршрути - 28 км 

Голф - За Premium All Inclusive гостите се предлага безплатно голф игрище за 1 час (веднъж на 

престой и включва 1 кошница с топки за голф) Само за професионални голфъри. 

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

13:00 часа по предварителна заявка и при наличност). 

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

отстъпка от ползването на всички видове водни спортове. 

Център за гмуркане - гостите, които отсядат по програмата Premium All Inclusive, получават 20% 

отстъпка за посещение на Центъра за гмуркане 

Екскурзия до лозята и винарната Porto Carras Grand Resort (по предварителна заявка) - цена за 

екскурзия: възрастен - 15 евро, дете - 7,5 евро. 

Eжедневна разходка с влакче в курорта (графикът се намира в лобито на хотела) 

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА НА PORTO CARRAS ALL INCLUSIVE 

Минибар в стаята - при пристигане 2 бутилки минерална вода 

Безплатен Wi-Fi интернет 

Всички останали услуги са предоставени в информационните брошури на Porto Carras Grand 

Resort. 

! Цялата информация, спомената по-горе, подлежи на промяна поради оперативни причини без 

предварително уведомление. 

 


