
   ОПИСАНИЕ НА ALL INCLUSIVE ПАКЕТА: 

I. Изхранване 

Основен ресторант „Сириус“ 

 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. При подходящи климатични 

условия гостите могат да ползват голямата терасата на брега на морето към основен ресторант. 

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. При подходящи климатични условия гостите могат да ползват голямата терасата на брега на 

морето към основен ресторант 

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

от кафе автомат. Сервира се в основен ресторант. 

 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 основе 

ресторант на блок-маса. При подходящи климатични условия гостите могат да ползват голямата 

терасата на брега на морето към основен ресторант. 

II. Напитки – непрекъснато от 08:00 до 22:00 часа: 

 Топли напитки от кафе автомат от 08:00 до 22:00 часа - кафе, капучино, топъл шоколад, мляко, чай; 

 Безалкохолни напитки от 10:00 до 22:00 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 22:00 часа – българско производство: наливна бира, наливно вино - 

бяло и червено, водка, джин, ром, уиски, ракия, коняк, мента, мастика, коктейли - сервират се в чаша: 

Лоби бар – 10:00 – 22:00 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 



III. Анимация: 

 24.12.2019 - БОГАТА ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА 

 25.12.2019 - ДЯДО КОЛЕДА И БОГАТА МУЗИКАЛНО-АРТИСТИЧНА ПРОГРАМА 

Анимация за деца: 

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

 

IV. СПА център: 

 Водна зона: 
Басейни с минерална вода и лечебни свойства от 10:00 до 21:00 часа 

 закрит термален басейн със 100% минерална лековите вода 38 градуса, 

 водопади и джакузи във вътрешния басейн от 10:00 до 12:00 и от 16:00 до 18:00 часа, 

 открит топъл минерален басейн - 40 градуса, 

 открит контрастен басейн с морска вода 

 шезлонги, масички и столчета за почивка 

 
 ТЕРМАЛНА ЗОНА ОТ 10:00 ДO 12:00 И ОТ 15:30 ДО 18:30 ЧАСА: 

 арома сауна, 

 финландска сауна, 

 турска баня -хамам, 

 парна баня, 

 ледено ведро 

 зона за релас



 


