
 
  
Изхранване: 
  
Хотелът разполага с два ресторанта - един основен ресторант с покрита терасаразположен в 

блок А, един летен ресторант с открита тераса до големия басейн; лоби бар в блок C и бар-
басейн. 
 
Всички хранения се сервират в основния ресторант, който е разположен в блок А. Гостите 
могат да ползват покритата тераса към този ресторант, както и откритата тераса на 
летния ресторант до големия басейн. 
 
  
Закуска:  08:00 - 10:00 блок-маса* 
 
Предлага богато разнообразие от колбаси, сирена, яйца, баница, печива, кроасани, зърнени 
закуски, макарони, плодове и др. 
  
  
Обяд: 12:30 - 14:30 блок-маса* 
 
Включва интернационална кухня с богат асортимент от пресни салати, предястия, 
вегетариански ястия, супи, основни ястия, гарнитури, добавки, сосове, хляб, плодове и десерти.  
  
Сладък бюфет: 16:00 - 17:00 
 
 
Предлага- сандвичи, рула, пици, кексове, дребни сладки, курабийки, сезонни плодове.   
  
Вечеря: 18:30-20:30блок-маса* 
 
Включва интернационална кухня с богат асортимент от пресни салати, топли предястия, 
вегетариански ястия, основни ястия от пилешко и свинско месо, скара, риба,  гарнитури, 
сосове, хляб, плодове и десерти. 
 
В определен ден от седмицата – тематична вечер: българска, италианска 
или средиземноморска.  
III. Напитки – непрекъснато от 08:00 до 22:00 часа. Сервират се в чаша на бара 
в основния ресторант и на бара в ресторанта до басейна: 

 Кафе еспресо на бар басейн, топли напитки от кафе-автомат - кафе инстантно, мляко с 
кафе, капучино, топъл шоколад, мляко, чай (билков, черен)  – 08:00-22:00ч.; 

 Вода от диспенсър и сокове от машина от 08:00 до 22:00ч.; 
 Безалкохолни напитки от пост-микс от 10:00 до 22:00ч. - пепси, кола, спрайт, фанта, сода 

и др.;  
 Алкохолни напитки от 10:00 до 22:00 часа – българско производство: наливна бира, 

наливно бяло и червено вино, коктейли, ракия, водка, джин, ром, уиски, мента, мастика 
на бар-басейн. 

IV.  Анимация и спорт 6 дни в седмицата от 10:00 до 22:00 часа 
Водни спортове: 

 Водна гимнастика (външен басейн);  
 Водна топка (външен басейн);  
 Воден волейбол (външен басейн) 



Спортове: 
 Плажен волейбол; 
 Тенис на маса; 
 Бадминтон; 
 Дартс; 
 Бочия; 
 Гимнастика и стречинг; 

Вечерни и шоу програми  от 20:00 до 22:00 часа шест дни в седмицата 

 Коктейлни игри с награди; 
 Танцувални курсове; 
 Информационни турове и филми; 
 Бинго игри; 

Анимация за деца шест дни в седмицата от 10:00 до 20:00 часа  
 Вечерни анимационни програми за деца от 20:00 до 22:00 часа 

V. Басейни: 
 Два външни басейна (от 08:00 – 18:00ч.) 
 Външен басейн за спорт, плуване и анимационни занимания 
 Два детски басейна 
 Шезлонгите и чадърите около двата басейна са безплатни 

VI. Плаж:  
 БЕЗПЛАТНО НА ПЛАЖА - 1 чадър и 2 шезнога на стая - БОНУС към пакета Аll inclusive 

до изчерпване на наличностите;  
 след изчерпване на наличните шезлонги и чадъри - гостите ползват свободната зона на 

плаж "Нестинарка"; 
 Всички гости ползват собствени плажни кърпи; 
 Поставянето на хавлии и кърпи върху шезлонгите НА ПЛАЖА с цел запазването 

им - НЕ СЕ РАЗРЕШАВА! Нарушителите се наказват с ГЛОБА!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


