
 

УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В ОЛ-ИНКЛУЗИВ ПАКЕТА 
Вашият пакет All inclusive ще започне в 14:00 в деня на пристигане и ще приключи след обяд в 

14:30 в деня на заминаване и включва: 

В СТАЯТА 
 Бутилка минерална вода при пристигане 

 Wi-Fi, Сейф 

MEALS 

Закуска- избор от: 
 Закуска сервирана в основния ресторант на хотела – (07:00- 10:00) 

 Пакетирана закуска при ранно напускане [NB] 

Обяд- Избор от: 
 Обяд в основния ресторант на хотела (12:30 - 14:00)  

 Късен oбяд в гръцката ни таверна “The Greek” [1] (14:00-17:00)  

 Пакетиран обяд[NB]  

Вечеря 
 Тематична вечеря в основния ресторант на хотела- (19:00 - 21:30) 

Междинно хранене 
 Кафе и снаксове на Лоби бара  (10:30-12:30) и (14:00-18:00) 
 
NB: Резервацията за всяка от следните опции трябва да бъде направена до 12:00 на предния ден (минимум 24 
часа предварително). Моля, обърнете внимание, че местата за дайн ароунд за обяд в заведенията са ограничени. 
Освен това, когато резервирате обяда си на дайн ароунд, това замества обяда в основния ресторант. 

 
НАПИТКИ 

Всички алкохолни и безалкохолни български напитки се сервират както следва в съответствие с 
работното време на всяко място и до 00:00 часа в уиски салона и на Лоби Бара. 

 В нашите ресторанти по време на хранене: основен ресторант Александра и Гръцка таверна 

 В нашите барове: Лоби бар, бар край басейна [1], уиски салон „Social Club” 

 По време на хранене на “дайн араунд“ от Специалните Опции 
Напитките в рамките на All inclusive включват следния списък от местни напитки: безалкохолни напитки, 
местна наливна бира, домашно вино от чашата червено, бяло и роза, местни алкохолни напитки, 
избрани коктейли, горещи напитки: филтър кафе и чай 
 

СПЕЦИАЛНИ ОПЦИИ 
За да направите престоя си още по-специален, можете да се възползвате от следните специални 
възможности за хранене. Резервацията за всяка от следните опции трябва да бъде направена до 12:00 
на предния ден (минимум 24 часа предварително) на рецепция 
 
NB: За всички от изброените по долу опции е дължима такса сервиз от 5.00 Евро на човек на изхранване 

 Обяд в гръцка таверна “The Greek”[1 на 3 степенно меню 

 Обяд в 19th Hole Bar & Grill на 3 степенно меню 

 Обяд на плажен бар „Херос“ [1]  на 3 степенно меню 

 Вечеря в 19th Hole Bar & Grill [1] на 3 степенно меню 

 Вечеря в ресторант “Le Passage” на 3 степенно меню 

 Вечеря в гръцка таверна “The Greek”[1] на 3 степенно меню 

 Закуска, Обяд или Вечеря на сет меню сервирани в стаята   
 
Моля, обърнете внимание, че местата за специалните опции в заведенията са ограничени.  
[1] Ресторантите работят в зависимост от сезонните, заетостта и метеорологичните условия през юли и 
август.  
  

УСЛУГИ И СПОРТ 
В допълнение към храненето и напитките, в All Inclusive са включени и следните предимства и услуги: 

 Използване на СПА съоръжения: турска баня, финландска сауна, парна баня, джакузи, 
приключенски душове, Lanconii, инфрачервена сауна, използване на закрит и открит басейн, 
използване на фитнес 

 Кърпи, чадъри, шезлонги безплатно на всички басейни и на плажа* при наличност 

 Безплатен паркинг на закрито и на открито 
* Чадърите и шезлонгите на плажа се резервират предварително на рецепция поне 24ч и са според 
наличността за деня. Резервацията ви се пази до 11:00. 
 

CHARGEABLE SERVICES 
 Минибар 

 Телефон в стаята 

 услуги за пране, гладене и химическо чистене 

 Рум сервиз в стаята 

 Спа и козметични процедури и продукти 

 Извън хотелски дейности 

 Бутици и магазини на място 

 Всякакви вносни напитки и пури, цигари и шиша 

 Всякакви спортни съоръжения или уроци, които не са посочени в безплатните услуги 

 Специални вечери или специални тематични вечери 

 Всички останали услуги, които не са изброени в раздела БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ, но предлагани в 
курорта. 

 
ПРАВИЛА 
 Всички напитки се сервират на чашата и се сервира само едно питие наведнъж. Не е позволено да 

се натрупват напитки и да се предлагат на други гости, които нямат All-inclusive пакет. Ако това се 
случи, напитките ще бъдат таксувани на сметката ви. 

 За вътрешен контрол ще ви бъде представена сметка за потвърждение и подпис. 

 Моля, уведомете вашия сервитьор, след като направите поръчката си, че сте на All-inclusive пакет 

 Семействата, които споделят стаи или пътуват като „група”, винаги трябва да бъдат при еднакви 
пакетни условия, това се отнася и за деца и тийнейджъри. 

 Всякакви напитки или храни, предлагани на посетители, ще бъдат таксувани, следвайки цените на 
менюто. 

 Гостите трябва да носят и да се представят на персонала свойте гривини, за да получат своите 
предимства 

 * Моля, обърнете внимание, че всички ястия ще бъдат сервирани на шведска маса или сет менюто 
в основния ресторант според сезонната заетост. 

 Ресторантите са отворени според сезонната заетост. 
 
Всички местоположения / продукти, в пакета, подлежат на наличност и промяна. Хотела си запазва 
правото да променя местоположението и всяко съдържание без предварително предупреждение. 


