
Какво включва “All inclusive light ” в хотел “Сънсет Бийч”*** Лозенец при заетост 

над 20 души. 

 
 

Закуска                                             08 00  – 10 00 ч 
 

Обяд                                                  12 00 – 14 00 ч 
 

Вечеря                                               18 30 – 20 30 ч 
 

 

ЗАКУСКА: 

3 – 4 вида колбас 

2 вида сирене 

1 вид кашкавал 

Сезонни зеленчуци 

Корнфлекс 

Шоколадови топки 

Кафе,мляко,чай, минерална вода и безалкохолни от машина.  

 

ОБЯД: 

4 – 6 вида салати 

Супа 

Таратор 

2 – 3 вида готвени ястия 

Пържени картофи 

Десерт  

Плод  

Кафе,мляко,чай, минерална вида и безалкохолни от машина. Наливно вино и 

наливна бира.  

 

 



 

ВЕЧЕРЯ: 

4 – 6 вида салати 

Скара 

2 – 3 вида готвени ястия 

Пържени картофи 

Десерт  

Плод  

Кафе,мляко,чай, минерална вида и безалкохолни от машина. Наливно вино и 

наливна бира.  

 

СЛАДОЛЕД ОТ МАШИНА ПРИ ЗАЕТОСТ В ХОТЕЛА НАД 50 ДУШИ!!! 

ПРИ ЗАЕТОСТ ПОД 20 ДУШИ,ИЗХРАНВАНЕТО Е НА ПОРЦИИ!!! 

 

Извън определените часове, всяка консумация се заплаща. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Сънсет Бийч” – хотелът,който гарантира Вашата безопасна почивка!!! 

За Вашата спокойна и безопасна почивка ,хотел „Сънсет Бийч” въвежда следните 

мерки: 

- Хотелът разполага с два централни входа.  

Вход А се обособява само за влизане. 

Вход Б се обособява само за излизане.  

Това се прави с цел,да се спазва определената със заповед дистанция от 1,50 

м. 

- За безопасност на гостите,изхранването ще се извършва само в откритата 

част на ресторанта,при разтстояние на масите 1,50 м. при определени 

условия,часове  и вътрешен ред . При желание, храненето може да се 

извърши в стаите,при определени вътрешни правила. 

- Почиственето на стаите ще се осъществява при предварително заявено 

желание на гостите,когато те са извън хотела,в часовете от 09:00 ч. до 17:00 

ч. 

- За гостите,които не желаят почистване,бельото ще се сменя след всяка трета 

нощувка, самостоятелно от туристите. 

- Хотелът е дезинфекциран изцяло. 

- Ще се спазва определен график за ежедневно третиране с дезинфекциращи 

препарати на всички обществени части. 

- На входовете в хотела и ресторанта ще има поставени дезинфектанти. 

 

Мерките за безопасност ще бъдат актуализирани и съобразени с изискванията на 

правителството на Република България. 

 

 

 

 

 


