
 

 

За нас гостите са фокуса на всичко, което правим! Стремежа ни да предоставим най-добрата 

възможна услуга преминава през ясна и прозрачна комуникация с нашите партньори. За да 

ограничим основна предпоставка за недоволство на клиентите бихме искали отново да 

напомним условията по изхранване на гости с престой на база All Inclusive в контекста на ранно 

пристигане и / или късно настаняване.  

 Основна политика настанряване и напускане  

o Час на настаняване 14:30  

o Час на напускане 12:00 

 

 Туристите настанени на база All inclusive имат право на 3 хранения на ден в основния 

ресторант плюс всички останали междинни закуски и напитки в хотела.  

 

 Основна политика на компанята е всички туристи да започват престоя си с вечеря и да 

завършват с обяд. Според политиката ни не се предоставят допълнителни хранения и 

напитки на туристи, пристигащи преди договорения час за настаняване (14:30) и след 

договорения час за напускане (12:00)  

Поради внедряването на нова система за контрол, оперативните екипи в хотелите няма да 

имат възможност да изхранват или настаняват ранно пристигнали гости без това да е отразено 

в системата. Всички останали гости, които напускат с ползване на обяд, няма да получават 

гривни преди 14.30ч. За тях ще има   допълнителни опции: 

Заплащане на допълнително изхранване;  

Подаването на тази информация и активирането на опцията, трябва да се случи до 48 часа 

преди настаняването на гостите. 

1. Гостите могат да ползват закуска в основния ресторант на хотела си, в деня на 

пристигане, само срещу заплащане, както следва: Възрастен – 5 лв, Дете- 3 лв 

2. Гостите могат да ползват обяд в основния ресторант на хотела си, в деня на 

пристигане, само срещу заплащане, както следва: Възрастен – 10 лв, Дете- 5 лв. 

 

Ограничаване на достъпа до комплекса преди стандартния час за настаняване;  

 

При късно заминаване от хотелите се доплащат следните такси:  

 до 16,00 часа - 40,00 лева 

 до 19,00 часа - 70,00 лева 

 след 19,00 часа - цената на една нощувка за съответния хотел 

 

Също така бихме искали да обърнем внимание на следното:  

ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ХОТЕЛСКИТЕ КЪРПИ НА ПЛАЖА!!!   

Хотелски кърпи оставени на шезлонги на плажа, басейните и аква парка ще бъдат събирани от 

персонала без предупреждение. Моля забележете, че подмяната на хавлиени кърпи по стаите 

ще се извършва на база  замяна чисто за мръсно. При липсващи кърпи от стаята почистващият 

персонал няма да поставя нови такива.  


