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Програма Всичко включено 
 ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ:  

 
Закуска   08:00 – 10:00 ч. 
Обяд       12:30 – 14:00 ч. 
Вечеря    18:30 – 21:00 ч.   
Напитки на закуска: кафе, чай, мляко, сокове и минерална вода. 
Напитки по време на обяда и вечерята: български алкохолни и безалкохолни напитки, наливна 
бира и червено/бяло вино,минерална вода,кафе, чай. 

Тематичен бюфет: два пъти седмично за вечеря (15/06 -31/08) и ежедневно кулинарна 
изненада  
При по-ниска заетост (под 20 души) изхранването ще бъде по избор от меню. 

 

 СНЕК БАР : 
 

10:00 – 12:00 ч. – топли и студени сандвичи; дребни сладки; плодове  
12:00 – 16:30 ч. – пица; кекс; плодове; сладолед  
 

 БАР - БАСЕЙН: 
 

 10:00 – 22:00 ч. – български алкохолни и безалкохолни напитки,наливна бира и червено/бяло 
вино, All Inclusive алкохолни и безалкохолни коктейли, кафе, чай. 
 

 СПОРТ,РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АНИМАЦИЯ: 
 

Чадъри, шезлонги  на плажа (до изчерпане на количествата), 
Чадъри, шезлонги  около басейна (до изчерпане на количествата), 
Плажни кърпи на басейна ( индивидуални ) 
Ползване на външен басейн с интегрирана детска секция с водна детска пързалка;  
Детска площадка, детска стая 
Дневна анимационна програма за деца между 4 и 12 г(15/06 -31/08);  
Табла, шах, тенис на маса  
Фитнес залата от нашия СПА център. 
Wi-Fi в общите части на хотела  
Охраняем паркинг (до изчерпане на паркоместата), 
 

 УСЛУГИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ: 
 

Допълнителни хотелски услуги 
Всички видове вносен алкохол, бутилирани вина  и бира 
Пране, сейф на рецепция и в стаите(хотелска част), телефонни разговори. 

     СПА център предлагащ сауна, масажи и други релаксиращи процедури. 
     

Моля, обърнете внимание, че някои съоръжения могат да бъдат отворени по-късно или 

затворени по-рано, в зависимост от метеорологичните условия и заетостта на комплекса. 

Ограничения могат да важат в началото и в края на сезона. 

 

Някои услуги и съоръжения могат да бъдат затворени или предлагани с ограничения поради 

превенцията на COVID19. Промените могат да бъдат приложени без предизвестие. 


