
ALL INCLUSIVE ПРОГРАМА 2019 

 

 

Check in – 14:00 (опция за ранен check in и All inclusive преди 14 ч. срещу 

допълнително заплащане) 

Check out – 11:00 (опция за късен check out и All inclusive след 11 ч. срещу 

допълнително заплащане) 

 

Закуска 7:30 - 10:00 ч. 

 

Късна закуска 10:00 – 11:00 ч. 

за хотелите Калиакра, Калиакра маре, Гергана, Ралица Акваклуб, Ралица 

Супериор  

 

Обяд 12:00 - 14:00 ч. 

 

Междинно хранене 15:00 - 17:00 ч. (соленки, сладки, плодове, сладолед) 

 

Вечеря 18:00 - 21:00 ч. 

 

Ресторантите си запазват правото да променят часа на вечерята с макс. 

половин час според спецификата на гостите в обекта (без да променят 

общата и продължителност). 

 

Ол инклузив напитки по баровете 

10 - 23 ч. 

 

Работно време на ресторант РАЙ (за гостите на Ралица Акваклуб и Ралица 

Супериор) и ресторант ГРИЙН ФОРЕСТ (за гостите на Вита парк и Ком): 

12 - 15 ч. 

Лек обяд 12:00 - 14:00 ч. 

Снак 14:00 - 15:00 ч. (соленки, сладки, плодове, сладолед) 
+ напитки (топли напитки, газирани напитки, сок, вода, бира) 

Консумация САМО на място в ресторантите! 

 

Сладолед 

На обяд и вечеря в ресторантите, през останалото време (мин. 11:00 - 17:00 ч.) на 

подходящо за целта място според обекта - снек бар или бар. 

 
 

Точки за напитки по обекти: 

 

Гергана – лоби бар, кафе бар, пуул бар   

Славуна – лоби бар, бар тераса, пуул бар Гергана 

Мура – лоби бар, бар тераса, пуул бар Гергана 

Елица – лоби бар, бийч бар 

Нона – лоби бар, пуул бар Боряна (за гости на Der) 

Боряна – лоби бар, кафе бар, пуул бар 



Лагуна бийч – лоби бар, бийч бар 

Лагуна маре – лоби бар   

Лагуна гардън – лоби бар, пуул бар 

Сенди бийч – лоби бар, пуул бар 

Малибу – лоби бар, пуул бар 

Калиакра маре – лоби бар, пуул бар 

Калиакра – лоби бар, пуул бар, лаундж бар 

Арабела бийч – лоби бар, пуул бар 

Оазис – лоби бар, кафе бар 

Ралица Акваклуб – лоби бар, пуул бар, снек бар 

Ралица Супериор – лоби бар, лаундж бар, снек бар 

Вита парк – лоби бар, снек бар  

Ком – лоби бар, снек бар 

Алтея – кафе бар 

Компас – лоби бар, снек бар 

Панорама – лоби бар, снек бар 

Орхидея – 2 лоби бара, кафе бар, пуул бар  

Магнолия – лоби бар, снек бар 

 

- Гостите настанени в хотел Лагуна Гардън се изхранват в ресторант Лагуна 

Гардън 

- Гостите настанени в хотел Лагуна Маре ще се изхранват в ресторант Зелена 

Ябълка 

- Гостите настанени в хотел Калиопа се изхранват в ресторант Малибу 

- Гостите настанени в хотел Фламинго Гранд се изхранват в ресторанти 

Есеншълс и Атриум ( в хотел Фламинго Гранд) 

- Гостите настанени в хотел Фламинго се изхранват в рестрант Мамма Миа ( 

бивш Ти Амо) 

- Гостите настанени в хотел Амелия Супериор се изхранват в рестрант Мамма 

Миа ( бивш Ти Амо) 

- Гостите настанени във вили Магнолия се изхранват в ресторант Орхидея 


