
  
 
 

Всички хранения се сервират на блок маса с отделни сектори. 

 

 

Закуска:  08:00 - 10:00  /богато разнообразие от колбаси, сирена, плодове, десерти, прясно 

изпечени кифлички, кроасани, зърнени закуски, макарони и др./ Сервира се в основен 

ресторант. 

Гостите могат да ползват голямата открита терасата на брега на морето към основния 

ресторант, както и терасата на басейна.  

 

Обяд: 12:30-14:30 /интернационална кухня, включваща богат асортимент от пресни салати, 

предястия, супи, основни ястия, плодове и десерти и вегетарианско меню/.  Сервира се в 

основен ресторант. 

Гостите могат да ползват голямата открита терасата на брега на морето към основния 

ресторант, както и терасата на басейна.  

 

Сладък бюфет: 16:00-17:00 /руло, пици, кексове, курабийки, дребни сладки, сезонни 

плодове/ в основния ресторант. 

 

Вечеря: 18:30-21:00 /Интернационална кухня, включваща богат асортимент от пресни 

салати, предястия, супи, основни ястия с месо, вегетариански ястия, гарнитури, плодове и 

десерти/  в основен ресторант и на шоу-кукинг зоната.   

Гостите могат да ползват голямата открита терасата на брега на морето към основния 

ресторант, както и терасата на басейна.  

 

 

III. Напитки: 

Алкохолни, безалкохолни и топли напитки българско производство. Сервират се в чаша на: 

•          Лоби бар – 10.00-22.00 часа; 

•          Бийч бар-10.00-19.00 часа - напитки, плодове и снаксове; 

•          Бар на ресторанта по време на храненията – 8:00-10:00; 12:30-14:30; 18:30-21:00 

  

Топли напитки от кафе автомат: кафе, капучино,  шоколад, мляко, чай (билков, черен);   

Трапезна вода от диспенсър; 

Безалкохолни напитки от постмикс машина: пепси, 7up, миринда, сода ; 

Сокове от машина; 

Алкохолни напитки от 10.00 до 22.00 часа – българско производство: наливна бира, наливно 

бяло и червено вино, коктейли, водка, джин, ром, уиски, ракия, коняк, мента, мастика. 

 

 

 

 

 



IV.  Анимация и спорт:   

Спортове: 

•   Плажен волейбол 

•  Тенис на маса 

•   Други 

 

Анимация: 

• Вечерни  музикални програми за деца и възрастни от 20:00 до 22:00 часа. 

• Танцувални вечери и шоу програми с участие на гост изпълнители в определени дни от 

седмицата.  

• Детски кът от 10:00 -12:00 часа и от 15:30 до 18:30 часа 

 

V. Басейни и СПА център: 

Басейни: 

• Външен сезонен открит плувен басейн от 30.05. до 30.09. с шезлонги и чадъри; 

• Детски сезонен открит плувен басейн от 30.05. до 30.09.; 

• Вътрешен лечебен басейн с топла минерална вода 38 градуса с джакузи и водопади; 

• Външен минерален басейн с топла вода 40 градуса; 

• Контрастен басейн на брега на морето с морска вода;            

• Шезлонгите и чадърите около двата открити басейна са безплатни; 

• Естествен минерален извор 40 градуса на 30 метра от хотела; 

• СПА център- термална зона – ползва се от 10:00-12:00 и от 17:00 до 19:00 часа и 

включва: 

• Финландска сауна; 

• Арома сауна; 

• Турска баня – хамам; 

• Парна баня; 

• Релакс зона; 

• Ледено ведро; 

 

VI. Плаж: 

• Ползването на плажа пред хотела е безплатно за гостите на „Сириус Бийч Хотел§ СПА“. 

• Количестовото на чадърите и шезлонгите е ОГРАНИЧЕНО. След изчерпването им- 

гостите ползват свободната плажна зона. 



• НЕ Е ПОЗВОЛЕНО поставянето на плажни кърпи върху шезлонзите с цел запазване без 

реалното им ползване; 

• Чадърите и шезлонгите около откритите басейни са безплатни. 

  

VIII. Интернет: 

Безплатен безжичен интернет във фоайето на хотела и лоби бар. 

 
 


