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 BG .                          ALL INCLUSIVE - ОПИСАНИЕ 

All Inclusive в Хотел ПАЛМА - КК.Слънчев Бряг включва: закуска, обяд, вечеря, две междинни 
закуски, топли напитки, безалкохолни напитки от пост-микс машина, бира, вино, местни алкохолни 
напитки, сладолед. Ползване на: басейн, шезлонги и чадъри на басейна (при наличие), безжичен 
интернет достъп, паркинг (до изчерпване на местата), детска площадка, тенис на маса и фитнес. 

 
Изхранване - блок маса 
--------------------------------------------------- 

Закуска  – 08:00 – 10:00 ч. 
/разнообразие от колбаси, млечни изделия, плодове/сезонни/, зеленчуци/сезонни/, тестени изделия, 

макаронени изделия и др, чай, кафе, сок, трапезна вода и газирани напитки от пост-микс машина 
--------------------------------------------------- 

Обяд  – 12:00 – 14:00 ч. /Светли гривни – 12:00-13:00/Тъмни гривни – 13:00-14:00/ 

Вечеря  – 18:45 – 20:45 ч. /Светли гривни – 18:45-19:45/Тъмни гривни – 19:45-20:45/ 

/традиционна българска кухня, разнообразие от пресни салати, предястия, супи, основни ястия, плодове 
/сезонни/ и десерти, сладолед, топли напитки, безалкохолни напитки от пост-микс машина, бира, вино, 
местни алкохолни напитки 
--------------------------------------------------- 

Междинна закуска - Ресторант: 
Късна сутрешна закуска  - 10:30 - 11:00 - кекс, дребни сладки 
Следобедна закуска   - 15:30 - 16:30 – пица, сандвичи, соленки, дребни сладки 
--------------------------------------------------- 
- Безалкохолни напитки: топли напитки, чай, кафе, сок, трапезна вода и газирани напитки от машина 

се сервират на бара в ресторанта на хотела от 8:00 до 22:00ч.  
- Алкохолни напитки: вино /бяло и червено/, наливна бира, местни алкохолни напитки - водка, ракия, 

джин, уиски, мента, бренди, мастика се сервират на бара в ресторанта на хотела от 12:00 до 22:00ч. 
--------------------------------------------------- 

Важни уточнения: 

• В деня на пристигане, настаняването в хотела става след 14:00ч 
• ALL INCLUSIVE започва с вечеря в деня на пристигане и завършва с обяд в деня на заминаване 
• В деня на заминаване, стаите се освобождават до 12:00 ч. Престоят след 12:00ч се заплаща 
• След 22:00 ч., всички напитки се заплащат; 
• Бара на хотела е платен за вносен алкохол, коктейли и премиум бира и кафе; 
• Изнасянето на храни и напитки извън помещенията за хранене се заплаща !!! 
• Хотелът не носи отговорност за пари и ценности не предадени за съхранение в сейф на рецепция!!! 

• Обслужването на гости по бански костюми е разрешено само в бара около басейна. Не се допускат 
гости по бански костюм в основния ресторант. Не се толерира влизането в ресторанта с чанти /освен 
дамски/. 
• Не се разрешава резервирането на шезлонги около басейна- хавлиите оставени на резервираните 
шезлонги се събират от персонала обслужващ басейна! 
 

Платени допълнителни услуги: сейф на рецепция, автомобил под наем, пране и гладене, всички 

вносни напитки и коктейли, премиум кафе и бира на Бар Палма, лекар на повикване, масаж, трансфери 
до летище и близки туристически дестинации. 
 
Забележка: При по-малко от 20 клиента, настанени за един и същи период в хотела, изхранването е по 
предварително избрано меню. 

•Хотел Палма си запазва правото да прави промени в описанието на All Inclusive. 


