
 
         

 
                                           

ДОБРЕ ДОШЛИ В „ЕМЕРАЛД РИЗОРТ И СПА” 
АLL – INCLUSIVE настаняване  

Сезон 2020г.  
 

1. Основен ресторант 

Закуска -08:00-10:00  
Закуска на шведска маса с богато разнообразие от колбаси, сирена, плодове, 

кроасани, палачинки и български традиционни закуски ( мекица, баница). 

Топли напитки: кафе, чай, мляко, горещ шоколад, мляко и какао от машина. 
Студени напитки: сокове и минерална вода от машина. 

 
Обяд - 12:30 - 14:00 

Международна кухня, с голямо разнообразие от свежи салати, ястия, както и 
вегетариански и диетични ястия и плодове. Основни ястия от пилешко, телешко и 

свинско 
Студени напитки: безалкохолни напитки от машина, сокове от машина, минерална 

вода, местна бира и вино. 
 

Вечеря - 19:30-21.00 
Международна кухня (+вегетарианска и диетична храна).  

Тематични вечери. 
Голямо разнообразие от плодове и десерти. 

Студени напитки: безалкохолни напитки, сокове, минерална вода, местна наливна 

бира и вино. 
 

 
2. ЛОБИ БАР - БАMБУ БАР: 18:00 - 22,00 

Студени напитки: безалкохолни напитки, сокове, минерална вода 
Топли напитки: кафе, чай, мляко, горещ шоколад, мляко с какао  

Български алкохолни и безалкохолни напитки, наливни бира и вино , 
 

 
4.ПУЛ БАР СИНЯ ЛАГУНА : - 10.00-18:00 

Включва консумация на:  
 Студени напитки: безалкохолни напитки, сокове, минерална вода  

 Топли напитки: кафе, чай, мляко, горещ шоколад 

 Български наливна бира, вино, коктейли, безалкохолни напитки  

 Сладолед и дребни сладки - от 14:00 до 18:00 часа 

 Цената включва: 
 Ежедневна анимационна програма за деца и възрастни: 

 Ежедневни занимания: - гимнастика в басейна, йога, плажен волейбол 

 Три външни басейна, безплатни шезлонги и чадъри. 

 Плажни кърпи и басейн. 



 Отделна детска зона с пързалки и басейн. 

 Мини клуб за деца между 4 и 12 години ./1 почивен ден / 

 Безплатен Wi-Fi интернет в стаите. 

 Фитнес център. 

 Открит паркинг. 

 Бебешко креватче. 

 Сейф на рецепцията. 

 

 

* Услуги срещу допълнително заплащане 
 Многофункционално игрище - футбол и баскетбол. 

 Два тенис корта с нощно осветление. 

 Консумация на вносна алкохолна напитка срещу допълнително заплащане. 

 Пране . 

 

*Важна информация! 
• Гостите, използвайки услугите „All inclusive”, получават при настаняване  

гривна, която трябва да носят и показват на служителите на комплекса. 

• Времето за настаняване е след 14:00 часа, времето за напускане е до 12:00 

часа. В деня на настаняването гостите получават вечеря, в деня на 

напускането - закуска и обяд. 

•  Местните безалкохолни напитки, бира и вино са на разположение. 

•  Консумацията в лоби бара от 08:00 до 18:00, Sky bar и ресторант A-LA-Cart 

не са включени в програмата All inclusive. 

• Не е позволено да се изнасят храни или напитки извън зоната на 

ресторантите. 

•  Резервациите на шезлонги и чадъри са забранени . 

• Някои промени в програмата могат да бъдат направени без уведомление. 

• Хотелът има политика на устойчиво развитие : 80%. Използваните продукти 

са от местни доставчици, в т.ч много от тях притежават  BIO сертификати. 

Ние се борим за установяване на „разумна консумация” разделно изхвърляне на 

отпадъците, минимално използване на пластмаса и др. химически продукти както и 
използване на алтернативни енергийни източници. Повече информация относно 

политиката ни за „устойчиво развитие може да получите на рецепция или на нашият 
уеб сайт.  
 
 


