
 
 

1. Основен ресторант на блок маса : 

 

Закуска 7.00 – 10.00 

Обяд 12.00-14.00 

Вечеря 18.00-20.30 

 

Чай, кафе, мляко, капучино, вода, сок от машина, наливни безалкохолни напитки, бира и 

вино по време на храненето. 

  

Два пъти седмично тематични вечери. 

 

2. Закуски в снек бар на басейна от 10.00 до 17.00 : 

 

Пица, хот дог, бургери . 

 

3. Безалкохолни и алкохолни напитки и сладолед на бар басейн  от 10.00 до 18.00 : 

 

Безалкохолни напитки, бира, вино, коктейли, високоалкохолни напитки, сладолед. 

 

4. Безалкохолни и и алкохолни напитки в лоби бар от 10.00 до 23.00 : 

 

Чай, кафе, мляко, капучино, вода, сок от машина, наливни безалкохолни и алкохолни 

напитки, коктейли. 

 

5. „Българска вечер” 19.00 -22.00 : 

 

Фолклорна програма и българска кухня, изисква се резервация, веднъж на престой. 

 

6. Късна вечеря и ранна закуска: 

 

Клиенти, които пристигат между 20.30ч и 07.00ч и клиенти, които заминават преди 07.00ч 

получават студено плато, плодове, напитки, чай, кафе, вода в основен ресторант. 

 

7. Спорт: 

- Детски мини аква парк. 

- Безплатно ползване на басейн, шезлонг и чадър. 

- Безплатно ползване на тенис маса. 

- Безплатно ползване на фитнес зала. 

- Водна гимнастика, Водна топка, Дартс, Плажен волейбол. 

 

8. WI FI е безплатен в целия хотел.  

 

9. Анимация: 

 

 За деца от 5 г до 12 г . и 6 дни в седмицата детска анимация.  

За възрастните дневна спортна и вечерна анимационна програма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ОЛ ИНКЛУЗИВ ПАКЕТА : 

 

- Вносни алкохолни и безалкохолни напитки, прясно изцедени сокове, бутилирани 

напитки. 

- Сейф, Телефон, Рум сървис, Пране и химче. 

- Масаж, Фризьор и козметик. 

- Лекарско обслужване 

- Компютърни игри в компютърния ъгъл. 

- Такса за късно освобождаване на стая/ между12.00 и 17.00.  

 

Важна информация: 

Не се предлагат алкохолни напитки на лица под 18г. 

ОЛ ИНКЛУЗИВ пакета е само за гостите, които са заплатили тази услуга. 

Забранено е предоставянето на храна и напитки на приятели или познати , които не са 

заплатили ОЛ ИНКЛУЗИВ пакет. 

 

 

 

 

 

 

 


