ХОТЕЛ “РЕГАТА ПАЛАС“ – к.к. СЛЪНЧЕВ БРЯГ
Сезон 2018 г.
1. ALL INCLUSIVE – LIGHT – какво е включено в цената
Закуска
Основен ресторант
07:30 ч - 10:00 ч
Богата закуска на блок маса
Напитки по време на закуската:






шварц кафе
различни видове чай
мляко – прясно и кисело
наливни сокове и пуншове
мин. вода - чаша

Обяд
Основен ресторант
12:30 ч - 14:00 ч
интернационален бюфет – месни и безмесни ястия, салатен бар,
разнообразие от десерти и плодове, паста, супи, сладолед
Напитки по време на обяда:






наливни сокове и пуншове
наливни безалкохолни напитки
бяло и червено вино
наливна бира
мин. вода - чаша

Следобедна закуска
Бар - басейн
15:30 ч - 16:00 ч
сандвичи, сладкиши, плодове, инстантно кафе, чайове, сладолед, пица

Вечеря
Основен ресторант
18:30 ч - 20:30 ч
интернационален бюфет – месни и безмесни ястия, салатен бар,
разнообразие от десерти и плодове, паста, супи, сладолед.

Напитки по време на вечерята:






наливни сокове и пуншове
наливни безалкохолни напитки
бяло и червено вино
наливна бира
мин. вода - чаша

НАПИТКИ
БАР - БАСЕЙН от 10:30 ч до 22:00 ч - Български алкохолни (ракия, водка,
джин, уиски, бренди) и безалкохолни напитки, вино – бяло и червено, наливна
бира, инстантно кафе, чай, мин. вода в чаша.
.

УСЛУГИ В ПРОГРАМАТА ALL INCLUSIVE







Открит басейн за възрастни и детски басейн;
Шезлонги и чадъри около басейна
Детска кът
Wi-Fi интернет достъп в района на ресторант, лоби и бар басейн
Анимация – веднъж в седмицата за деца и веднъж в седмицата за
възрастни
Шах, табла, карти, шашки – от рецепцията

2. УСЛУГИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО
ЗАПЛАЩАНЕ











Сейф на рецепция
Бебешка кошара - с предварителна заявка, ако има свободни кошарки
Пране и гладене
Паркинг – с предварителна заявка, ако има свободни места
INTERNET corner – на партера за клиенти които няма преносимо устройство
Фитнес зала
Инфраред сауна
Билярд
Джаги – минифутбол
Дартс

3. ЛОБИ БАР (срещу заплащане) от 11.00 до 24.00 - Всички видове вносен алкохол,
бутилирани - вина, бира, безалкохолни напитки, коктейли и сокове, кафе
еспресо, пакетиран вносен чай и други.

4. ДРУГИ


Не се допуска изнасяне на храна и напитки от ресторантите и баровете
според изискванията за безопасност на храните и HACCP правилата





Ол инклюзив гостите трябва да носят лента на китката през цялото време
на престоя си докато използат услугите на обектите с храни и напитки,
така, че обслужващият персонал лесно да ги идентифицира
С настаняването си в хотела гостите се задължават за спазват общите
правила на поведение и пребиваване

