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Описание на пакет All Inclusive сезон 2018 

(услуги, включени в пакетната цена) 
 
Закуска, обяд и вечеря на бюфет в основния ресторант на комплекса: 

закуска (8:00-10:00ч)  

обяд    (12:00-14:00ч) 

вечеря (18:30-21:30ч)  

Български алкохолни и безалкохолни напитки, наливна бира и вино, чай, кафе и коктейли в 
основния ресторант, на лоби бара и баровете на басейните съобразно работните им времена: 

Лоби бар (8:00-23:00ч) 

Бар басейн (9:30-21:30ч) 

Бар басейн Инфинити (9:30-17:30ч) 

Следобедни закуски, плодове, сладкиши и сладолед на бар-басейна от 15:30ч до 17:30ч 

Кът с бебешки храни 

Аквапарк – работи в периода 15.06 – 10.09  

Атракционен въжен парк 

Ползване на басейни (отопляеми) с шезлонг, шалте и чадър около басейна 

Детски басейни (отопляеми), водни атракции и пързалка  

Детски клуб с площадка за игра  

Мултифункционално спортно игрище (осветено) за футбол, волейбол, баскетбол 

Тенис корт (осветен) 

Джакузи, сауна, парна баня и зона за релакс 

Фитнес зона  

Тенис на маса, билярд, дартс, джаги 

Дневна спортна анимационна програма за деца и възрастни  

Вечерна анимация, шоу и развлечения за възрастни и деца 

Интернет  

Паркинг 

Транспорт до плажа (по график) 

За ползването на услугите по програмата All Inclusive се изисква носенето на специална гривна. 

Програмата All Inclusive започва с вечеря в деня на настаняването и завършва с обяд в деня на 
освобождаване на комплекса.  

Настаняване в комплекса - след 14:00ч, освобождаване - до 12:00ч. За ползване на услугите по 
All Inclusive пакета преди времето за настаняване и след часовете за освобождаване се 
заплаща допълнителна такса. 
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Услуги срещу заплащане: 

Български и селектирани вносни безалокохолни и алкохолни напитки на Лоби бар (23:00-08:00ч); 

Спа център – масажи, козметични процедури, маникюр, педикюр, спа терапии;  

Мини маркет и магазин за сувенири; 

Тенис ракети и топки за тенис; 

Ползване на сейф в зоната на рецепция; 

Пране и гладене; 

Телефонни услуги; 

Чадър и шезлонг на плажа (ограничено количество); 

Трансфери (с предварителна резервация); 

Късно освобождаване или ранно настаняване в комплекса (при възможност).  

 


