
 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 услловия гостите могат да ползват голямата терасата на брега на 

морето към основен ресторант. 

 Брънч на 01.01.2021г. (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. При подходящи климатични услловия 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 основен ресторант на блок- маса. При подходящи климатични условия гостите могат 

да ползват голямата терасата на брега на морето към основен ресторант. 

I. Напитки – непрекъснато от 08:00 до 22:00 часа. Сервират се на бара в основния 

ресторант: 

 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: 
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