
В края на лятото - на брега на морето в Златни пясъци! Хотел Калиакра Палас, на първа 

линия Ви очаква през септември за няколко дни релакс и развлечения!  

1 нощувка на база All Inclusive в периода 05.09. - 25.09. вкл. 

• в двойна стая Супериор парк: 

- за един човек (при настанени двама възрастни) 05.09. - 14.09. вкл. - за 79.50 лв 

- за един човек (при настанени двама възрастни) 15.09. - 25.09. вкл. - за 59.50 лв. 

Офертата включва още: 
• външен басейн с чадъри и шезлонги на хотела; 

• ползване на конферентна зала с оборудване (срещу резервация); 

• ползване на мултифункционално игрище. 

All inclusive програма: 

Храни и напитки 

Основни хранения: 

(07:30-10:00) - Закуска; 

(12:00-14:00) - Обяд; 

(18:00-21:00) - Вечеря. 

Всички основни хранения са в основен ресторант, на бюфет. 

(14:00-16:00) - пица и спагети; 

(16:00-17:00) - кафе, чай и дребни сладки; 

Напитки: 

(10:00-22:00) - разнообразни алкохолни напитки българско производство (български бира, 

уиски, водка, джин, бренди), топли напитки, безалкохолни и газирани напитки се предлагат 

безплатно на Лоби Бара. 

По време на закуска се сервират безалкохолни напитки, кафе, чай, мляко, а на обяд и вечеря в 

основния ресторант се сервират безалкохолни напитки, вино и бира. 

Настаняване след 14 ч. С предварителна заявка има възможност за ранно настаняване и 

започване с обяд, а в деня на заминаване – закуска. 

 Храненията са организирани на блок маса или на дневни сет менюта, в зависимост от 

заетостта. Гостите няма да се самообслужват. Храната на блок маса ще бъде 

презентирана зад прозрачна преграда и предоставянето ѝ ще се осъществява от 

служител, оборудван с маска и ръкавици.  

 Напитките по време на храненията ще бъдат предлагани на хотелските барове.  

 Хотелският комплекс спазва стриктно заповедите, указанията и препоръките на 

Министерство на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните, 

РЗИ и СЗО 

Спортни, развлекателни програми и допълнителни услуги, включени в цената: 

• Тенис на маса, фитнес, шах, дартс, мини футбол, волейбол, баскетбол, аеробика, водна 

гимнастика и игри; 

• Безплатно ползване на шезлонги и чадъри около басейна; 

• Безплатен WI-FI достъп в лобито на хотела. 

За децата: 

• Безплатно бебешко креватче в стаята; 

• Детски столчета в ресторанта. 

Допълнителни услуги срещу заплащане: 

Интернет ъгъл, сейфове на рецепция, телефон, билярд, такси, рент а кар, лекар, пране, 

химическо чистене, паркинг, чадъри и шезлонги на плажа. 


