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Комплекс VEMARA CLUB HOTEL е разположен на живописна скала 

над пясъчната ивица на гр. Бяла. Като в приказен свят се 

разгръщат пред Вас скалите, плажа, гората край този малък, тих 

град с древна история. Очарование и спокойствие Ви завладяват 

на плажа с фин златист пясък. Кокетната сграда на VEMARA CLUB 

HOTEL осигурява уют и ненатрапчив лукс за да отпуснете напълно 

сетивата си. 

От комплекса се открива прекрасна гледка към залива в град 

Обзор. Разстоянието до най –близкия уединен плаж и яхтеното 

пристанище е само 300 м., при това комплекса предлага 

безплатен превоз с автобус всеки ден до близкия плаж. На 

разположение е редовна автобусна линия до градовете Варна, 

Бургас и Слънчев бряг и древния исторически град Несебър. В 

непосредствена близост (3 км) се намира град Обзор. 
 

База и обслужване 

 Комплекс Vemara Club Hotel разполага с основна сграда, която се 

състои от 70 стаи и апартаменти, както и с 9 двуетажни и 

триетажни, напълно оборудвани самостоятелни вили. 

Настаняването се извършва в : 

• Едноспални апартаменти  

• Двуспални апартаменти  

• Двойни стандартни стаи  
 



Базата в комплекса включва основен ресторант, панорамен 

ресторант-тераса, два открити басейна /1 в основната сграда на 

комплекса и 1 около вилите / лоби-бар, панорамен бар, бар 

басейн, спортна площадка, фитнес, вана за подводно вакумен  

масаж , масаж, детски кът, анимация,паркинг 
 

 

                                     ПРОГРАМА    ALL  INCLUSIVE      ВКЛЮЧВА  
 

                                        ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ /ИЛИ НА ТЕРАСАТА 

             

                             ЗАКУСКА (08:00-10:00) 

               Примерно меню за закуска: 3 вида хляб, 4 вида колбаси / салам 
– топли  и студени, 2 вида сирене, 2 вида кашкавал, 3 вида зеленчуци, 
2 вида маслини, Яйца - / варени, на очи или бъркани, хлебни изделия 
/мекици, банички, сладкиши,  френски тост, пържени филийки /, 
макаронени изделия / макарони / спагети, 3 вида конфитюр, мед, 
масло, 3 вида кисело мляко,прясно  мляко, корн флейкс, мюсли, 
Кетчуп , майонеза, горчица, сезонни плодове,безалкохолни напитки от 
пост микс и топли напитки  .  

 

                   ОБЯД (12.30-14.30) 
     
Обяд: количество на храната колкото на вечеря , разнообразие 
 на ястията -  80% от вечерята;   

 

                   ВЕЧЕРЯ (19.00-21.30) 

                Примерно вечерно меню 5 вида хляб, 2 вида супа - месо и 
зеленчуци, 6 салати, 3 вида предястия сирена,кашкавал ,маслини, 4 
вида месни ястия, риба, барбекю + гарнитура / ориз, зеленчуци, 
картофи,брокули и др. / макарони, спагети, 2 вида вегетариански 



ястия , кисело мляко, 2вида  компоти, десерт / торти, рула,пасти, 3 
вида дребни сладкиши, 2вида  кремчета, / плодове според сезона; 

 

   

ТЕМАТИЧЕН БЮФЕТ НА ВЕЧЕРЯ ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО 

 

 

 

                         МЕЖДИННИ ХРАНЕНИЯ (10.00-11.00) (16.00-17.00)  

 

           Предлагат се сандвичи,пица на парче, кроасанчета, дребни 
сладкии ,сладолед. 

                Скай бар 18.00 до 22.00  Пул Бар 10.00 – 18.00 

• От 10.00 до 22.00 часа - безалкохолни напитки от  машина и 2 
вида сок, 2 вида студен чай от  машина, топли напитки от 
 машини / кафе, чай, какао,топъл шоколад, мляко / Местен 
 алкохол - наливно вино - бяло и червено, наливна бира,уиски, 
водка, джин, вермут, ром, мента, ракия;   

 

•      Анимация от понеделник до неделя- мини клуб и мини диско 
и вечерни програми,  детски кът,  2 басейна , паркинг и плаж - 
извозване  с шатъл на регулярни часове, спортни площадки.  

 

 

 

 

  



 


