
БЮФЕТ РЕСТОРАНТ: 

♦ Закуска: 07:30 ч. – 10:00 ч. 

♦ Обяд:     12:30 ч. – 14:30 ч. 

♦ Вечеря:  18:30 ч. – 21:00 ч. 

Голямо разнообразие от топли и студени ястия, хрупкави салати, добре 

познати ястия от интернационалната кухня, леки десерти, пресни плодове, 

зеленчуци на скара, паста и грил изкушения на шоу кукинг стейшън. 

Предлагат се също: наливно вино /бяло, розе и червено/, наливна бира, 

местни алкохолни напитки, безалкохолни напитки, инстантни топли 

напитки, филтрирана вода и голямо разнообразие от билкови и плодови 

чайове. Три пъти седмично тематични бюфети – вечер на рибни 

специалитети, ориенталска вечер, традиционна Българска вечер. 

  

А-ЛА-КАРТ ЗОНА В БЮФЕТ РЕСТОРАНТ*: 

Специално за нашите гости организираме вечеря по сет меню. Всички гости 

имат възможност да резервират своята вечеря безплатно, веднъж по време 

на престоя им от мин. 7 нощувки, на Рецепция, поне един ден 

предварително. 

А-ла карт вечерите се провеждат 2 дни в седмицата – вторник и петък /19:00 

ч./. 

*А-ла-карт зоната работи сезонно от 1 юни до 31 октомври. 

  

ЛОБИ БАР: 

♦ Напитки:   10:00 ч. – 22:00 ч. 

Гостите могат да избират от местни алкохолни напитки, безалкохолни 

напитки, сокове, коктейли, инстантни топли напитки (кафе, капучино, мляко, 

какао, мока, горещ шоколад), айс кафе, фрапе, айс кола. 

♦ Лека закуска:  10:00 ч. – 11:00 ч. / 16:00 ч. – 17:00 ч. 

Просторният лоби бар на хотела предлага също и вкусна лека закуска /мини 

сандвичи, плодове и десерти/. 

  

БАР НА БАСЕЙНА*: 

♦ Напитки:     10:00 ч. – 21:00 ч. 

Намира се до външния басейн и предлага местни алкохолни напитки, 

безалкохолни напитки, сокове, коктейли, инстантни топли напитки (кафе, 

капучино, мляко, какао, мока, горещ шоколад). 



♦ Хранене:     11:00 ч. – 16:00 ч. 

Богата селекция от студени сандвичи и бургери, сладолед. 

*Барът работи според метеорологичните условия. 

  

ФРЕШ БАР*: 

♦ Напитки:  10:00 ч. –  11:00 ч. / 15:30 ч. - 16:30 ч.  

Фреш барът се намира в Зоната за релакс и предлага прясно изцедени 

сокове от цитруси, зеленчуци и други плодове, смутита, ароматни чайове, 

енергийни коктейли. 

*Фреш барът работи сезонно от 1 юни до 31 октомври. 

  

НОЩЕН КАРАОКЕ БАР*: 

♦ Напитки:  21:30 ч. –  23:00 ч. 

Нощният бар е разположен до Залата за игри и предлага богато 

разнообразие от местни алкохолни напитки, наливно вино, наливна бира, 

безалкохолни напитки и коктейли. В периода от 16.06 до 14.09, барът работи 

само при лошо време. 

*Нощният бар работи сезонно от 29 април до 10 юни и от 15 септември до 

31 октомври. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ALL INCLUSIVE: 

♦ Външен басейн с шезлонги и чадъри. 

♦ Фитнес и стрийт фитнес. 

♦ Закрит плувен басейн. 

♦ Ползване на джакузи в Релакс зоната. 

♦ Анимация за деца и възрастни. 

♦ Мини клуб за деца. 

♦ Wi-Fi. 

♦ Многофункционално игрище. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ALL INCLUSIVE: 

♦ Всички напитки от винената листа. 

♦ Кърпи за басейн - срещу депозит. 

♦ Телефонни разговори. 

♦ Летищни трансфери и таксиметрови услуги. 



♦ Паркинг – цената е 10 лв. на ден, за автомобил и е до изчерпване на 

местата. 

♦ Сауна и парна баня – резервация поне 1 час преди ползване. 

♦ Детски игрални автомати и съоръжения с чипове. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

♦ Настаняване след 15:00 ч. / Напускане до 11:00 ч. 

♦ Амфитеатър – не е желателно да се консумират храни и напитки по 

време на развлекателните програми. 

♦ Спортна анимация - провежда се по програма и следвайки инструкциите 

с цел избягване струпване на хора на едно място. 

♦ Шезлонгите и чадърите са подредени според инструкциите за физическо 

разстояние. 
 


