
 

 

 

                       

   
 

 

 
  Пакетна цена 2 нощувки/на човек/ на база All incl.-246.00 лева 

 Пакетна цена 3 нощувки/на човек/ на база All incl.- 341.00 лева 

  Пакетна цена 4 нощувки/на човек/ на база All incl.-451.00 лева 

 
Офертата включвa: 
 

▪ Съответният брой нощувки на база All inclusive. 

▪ Традиционна вечеря на Бъдни вечер. 

▪ Жива музика по време на вечерята в ресторанта всяка вечер. 

▪ Дядо Коледа с подаръчета за най- малките. 

▪ Свобобен достъп до вътрешен басейн с топла  вода 32-34 градуса. 

▪ Джакузи- 36 градуса. 

▪ Ползване на паркинга пред хотела. 

▪ Сауна, парна баня-  в часовете от 10.00ч. до 12.00ч. и от 15.00ч. до17.00ч. 

▪ Фитнес и тенис на маса. 

▪ WI-FI във фоайето и стаите на хотела. 

 

 Пакетната цена е на човек, настанен на легло в двойна стая. 

Всяка допълнителна нощувка- 100.00 лева на човек на ден. 

Датата 28.12. е дата на освобождаване на хотела. 

 

 

All inclusive програма: 

 Закуска: на бюфет от 07:30 до 10:00 часа 

❖ Напитки- чай, кафе, мляко, сокове от посмикс, трапезна вода. 

❖ Хляб- бял и черен тостерен. 

❖ Масло, конфитюр- 2 вида, мед, сирене, кашкавал, колбас- 3 вида. 

❖ Салати- домати, краставици, маслини, пастет. 

❖ Топла закуска- бъркани яйца, варени, яйца на очи. 

❖ Макарони, топъл колбас- кренвирши и наденица, бекон на скара, пържени филии. 

❖ Десерт- плодове- 2 вида, сухи сладки- 2 вида.  

❖ Кисело мляко- натурално и плодово. 

 Междинно хранене: от 10:00 до 12:00 – плодове, сладки. 

 Обяд и Вечеря: на бюфет 

 Обяд: от 12:00 до 14:00 часа  

❖  Салати - 5 вида, сирене, маслини 

❖  Супи - 2 вида (месна и безмесна)  



❖  2 вида основни ястия - 1 месно и 1 безмесно  

❖  Скара  

❖  Гарнитури - 2 вида  

❖  Сосове – кетчуп, майонеза, горчица, млечен сос 

❖  Десерти – сухи сладки- 2 вида 

❖  Плодове- 2 вида 

Следобедна закуска: 

 от 16:00 до 17:00 часа-  Сладки, плодове, сладолед 

 Вечеря: от 18:00 до 21:00 часа  

❖  Същото меню като обедното 

   Напитки: от 10:00 до 22:00 часа на баровете и по време на хранене в ресторанта   

❖  Български безалкохолни газирани напитки- пепси, портокал, лимон, тоник, сода, безалкохолни 

коктейли, сокове от  Посмикс. 

❖  Алкохолни български напитки- наливна бира, вино- бяло и червено, вермут- бял и червен, 

джин, водка, бренди, ракия, мастика, мента, уиски, алкохолни коктейли (напитките се сервират 

в чаши). 

❖  Топли напитки- чай, кафе, мляко. 

  Напитки: от 07:30 до 22:00 часа- сокове от посмикс, чай- 10 вида, инстантно кафе от машина, 

топло мляко, капучино, трапезна вода. 

   Доплащане: 
1.За самостоятелна стая- 10.00 лева на ден. 

2.Доплащане за апартамент-20.00 лева на ден/за помещение 

             

Намаления: 
• Деца до 5.99г. се настаняват безплатно. 

• Дете от 5,99г. до 11.99 г. настанено на допълнително легло с двама пълноплащащи възрастни– 

заплаща 50%.от цената на възрастен. 

• Второ дете от 2г. до 11.99 г. на допълнително легло с двама пълноплащащи възрастни заплаща 

50% от цената на възрастен. 

• 1 възрастен + 2 деца от 2г. до 11.99 г. - всяко дете заплаща 50% от цената за възрастен. 

• 1 възрастен + 1 дете от 2г. до 11.99 г. на редовно легло - детето заплаща 50% от цената за 

възрастен. 

• Възрастен на допълнително легло заплаща 80% от цената за възрастен.  

• Максимално настаняване в двойна стая- 2+1. 

• Максимално настаняване в Апартамент- 2+2, 3+1. 

 

За контакти и повече информация моля свържете се с нас: 

Тел. : 052/ 35 56 39; 35 71 21; 35 53 83 

Факс: 052/ 35 53 93 

e-mail: hotel@pliska-goldensands.com 

mailto:hotel@pliska-goldensands.com

