
All Inclusive описание 

Хотел Холидей Парк 4* - Златни Пясъци 

 

Храна: 
 
Закуска на бюфет*            от  07:30 до 10:00  Основен ресторант 
Късна закуска*                            от  10:30 до 11:30  Основен ресторант 
Обяд на бюфет*            от  12:30 до 14:00  Основен ресторант 
Вечеря на бюфет*            от  18:00 до 21:00            Основен ресторант 
 
*по време на основните хранения се предлагат местни безалкохолни напитки, чай и 
кафе, наливно вино и бира.  
* Тематични вечери - три пъти в седмицата. 
 
Следобеден снакс  от 15:00 до 17:00  Основен ресторант 
 
Сладки и плодове            from 15:00 to 17:00  Основен ресторант 
 
Сладолед                       from 12:00 to 17:00  Бар на басейна 
 
 
Напитки: 
 
 
                                                    Лоби бар                                                         
                                 от 10.00 до  01.00  

* All inclusive напитки се предлагат до 23.00ч. 
 
Менюто с All Inclusive безалкохолни напитки включва: Български 
безалкохолни напитки, трапезна и газирана вода, коктейли, кафе и чай. 
 
Менюто с All Inclusive алкохолни напитки включва: наливна бира, 
български алкохолни напитки, коктейли с български алкохол, трапезно вино. 
 
                                                  Пуул бар                                                        
                                от 10.00 до 18.00 
                                     
Менюто с All Inclusive безалкохолни напитки включва: Български 
безалкохолни напитки, трапезна и газирана вода, кафе и чай, мляко с какао, 
кафе с мляко. 
Менюто с All Inclusive алкохолни напитки включва: наливна бира, коктейли 
с български алкохол. 
 
 
 
 
 



 
ALL INCLUSIVE ПАКЕТ 

 
Спорт и развлечения  

Външен басейн, чадъри и шезлонги на басейна, фитнес, тенис на маса, 
волейбол и мини-футбол като част от анимационната програма, ежедневна и 
вечерна анимация шест дни в седмицата. 
Други услуги 

Туристическа информация; Wi-Fi интернет във фоайето на хотела и в стаите; 
ютия и дъска за гладене; ползване на багажно помещение; поръчване на такси, 
трансфери, екскурзии, събуждане по телефона. 
 
 
 
Услуги за деца 
Детска площадка, детски басейн, детска стая за игра, високи столове в 
ресторанта, ежедневна анимация за деца и мини-дискотека шест дни в 
седмицата, безплатна бебешка кошара в стаите. 
 
 
РАННИ ЗАМИНАВАНИЯ И КЪСНИ ПРИСТИГАНИЯ 
За гости, заминаващи преди 07:30 ч. И пристигащи след 21:00 ч. (Ако няма 
предварителни уговорки с фирмата Туроператор) се предлагат студени 
сандвичи с плодове. Трапезна вода, кафе и чай гостите могат да получат на 
лоби бара. 
 
 

Услуги срещу допълнително заплащане: 
 

✓ вносни алкохолни напитки, коктейли, бутилирани напитки, фреш, кафе 
еспресо; 

✓ сейф;  
✓ трансфери от и до летище или град; 
✓ пране;  
✓ паркинг;  

 
 
* Хотелският мениджмънт си запазва правото да промени дадената 
информация без предизвестие. 
 
 
 


