
ALL INCLUSIVE ПАКЕТ 

Основен ресторант „Сириус“ 

При подходящи климатични условия гостите могат да ползват голямата терасата на 

брега на морето към основен ресторант. 

 

Закуска: 8:00-10:00 блок-маса 

*богато разнообразие от колбаси, сирена, плодове, десерти, топли кифлички, кроасани, 

детски зърнени закуски, макарони и др. Сервира се в основен ресторант на блок-маса.  

 

Брънч на 01.01.2023г. (късна закуска) от 10:30 до 14:30 часа 

 

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

салати, предястия, супи, основни ястия, плодове, десерти и вегетарианско меню/. 

Сервира се в основен ресторант на блок-маса.  

 

Лека следобедна закуска – 16:00-17:00 /кексове, курабийки, дребни сладки/. Топли 

напитки – чай, кафе от кафе автомат. Сервира се на скай бара. 

 

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

салати, предястия, супи, основни ястия, плодове, десерти и вегетарианско меню/. 

Сервира се в основен 

ресторант на блок-маса.  

 

Напитки: 

Сервират се на бара в основния ресторант по време на храненията и на скай бара 

от 19:00 до 23:00 часа: 

• Топли напитки от кафе автомат от 08:00 до 23:00 часа – инстантно кафе, капучино, 

топъл шоколад, мляко, чай; 

• Безалкохолни напитки от 10:00 до 23:00 часа - трапезна вода от диспенсър, сокове от 

машина, безалкохолни напитки от машина – пепси- кола, спрайт, фанта, сода и др. 

Сервират се в основен ресторант и на лоби бар; 

• Слабо- алкохолни напитки българско прозиводство: наливно вино - бяло и червено и 

наливна бира – по време на обяда и вечерята; 

• Алкохолни напитки от 10:00 до 23:00 часа – българско производство: наливна бира, 

наливно вино -бяло и червено, водка, джин, ром, уиски, ракия, коняк, мента, мастика, 

коктейли - сервират се в чаша: 

 

 

На 31.12.2022 - алкохолните и безалкохолните напитки от ALL inclusive 

програмата ще се сервират от 10:00 до 18:00 часа, след което всички алкохолни 

напитки извън Новогодишния куверт ще се заплащат допълнително! 

 

 

Анимация: 

• Богата музикално -артистична шоу програма в НОВОГОДИШНАТА НОЩ -

31.12.2022 

• Гост DJ на 01.01.2023 и вариететната шоу програма. 

 

Анимация за деца: 



За децата е предвидена анимационна зала с топла връзка до основния ресторант - 

детски аниматори, игри; 

Детски кът от 10:00 часа -13:00 часа и от 15:30 до 18:30 часа С РОДИТЕЛСКИ 

КОНТРОЛ; 

Подаръци от Дядо Коледа за най-малките под елхата на 31.12.2022 (подаръците се 

подготвят от родителите и се оставят грижливо опаковани и надписани на рецепция. 

 

 

ПРАЗНИЧНО ГАЛА МЕНЮ- ВЕЧЕРЯ НА 31.12.2022 ОТ 19:00 ЧАСА 

Всички допълнителни храни и напитки, кото не са посочени в новогодишния 

ГАЛА КУВЕРТ се поръчват и заплащат допълнително в ресторант „Сириус“ 

 

НОВОГОДИШНО МЕНЮ за МАЛКИТЕ ПАЛАВНИЦИ: 

• Салата „Асорти“ – 200 гр. 

• Предястие – 150 гр.: Крехки пилешки пръчици обвити с коричка от хрупкав 

корнфлекс. 

• Основно – 250 гр.:Свинско шишче на скара с гриловани зеленчици и картофени 

ноазети. 

• Десерт - 120 гр. – торта “Шоколадов ТРЮФЕЛ“ 

• Прясно изпечено хлебче 

• Домашна Баница с масълце и късметче 

• Минерална вода - 500 мл. – 1 бр. 

• Натурален сок - 200 мл. - 1 бр. 

• Чаша детско шампанско 

 

НА 31.12.2022 – ДЯДО КОЛЕДА ЩЕ РАЗДАВА ПОДАРЪЦИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ 

ПОД ЕЛХАТА (Подаръците се оставят предварително, грижливо опаковани и 

надписани за всяко дете) 

 

С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАЛА ВЕЧЕРЯТА НА 31.12.2022 ВСИЧКИ ХРАНЕНИЯ В 

ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ ОТ 30.12.2022 ДО 03.01.2022 вкл. ПО ПАКЕТ ALL Inclusive 

се сервират на богата блок маса с интернационална кухня, български алкохолни и 

безалкохолни напитки, сокове от машина, минерална вода от диспенсър, топли 

напитки от кафе-автомат - кафе, чай, капучино, горещ шоколад, какао. 


