
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. в основен ресторант на двете блок-маси, тераса 

на брега на морето към основен ресторант и тераса на бар-басейн. 

 

Късна закуска: 11:00-12:00 

Колбаси, сирена, кашкавал, зеленчуци, хляб, плодове според сезона в основен 

ресторант на малката блок-маса и терасите на брега на морето. 

 

Обяд: 12:30-15:00 

Интернационална кухня, включваща богат асортимент от пресни салати, предястия, 

супи, основни ястия, плодове и десерти и вегетарианско меню в основен ресторант на 

двете блок-маси, тераса на брега на морето към основен ресторант и тераса на бар-

басейн. 

 

Сладък бюфет – 16:00-17:00 

Руло, пици, кексове, курабийки, дребни сладки, сезонни плодове на бар-басейн и лоби 

бар 

 

Вечеря: 18:30-21:00 

Интернационална кухня, включваща богат асортимент от пресни салати, предястия, 

супи, основни ястия, плодове и десерти и вегетарианско меню в основен ресторант на 

двете блок-маси, тераса на брега на морето към основен ресторант и тераса на бар-

басейн. 

3 дни в седмицата – тематични вечери: българска, италианска, средиземноморска и др. 

 

 

Напитки – непрекъснато от 08.00 до 22.00 часа: 

Кафе еспресо на лоби бар, кафе от машина, капучино, топъл шоколад, мляко, чай 

(билков, черен) – 08:00-22:00ч. 

Безалкохолни напитки от 08.00 до 22.00 часа. 

Трапезна вода, сокове от машина, пепси, кола, спрайт, фанта, сода и др. Сервират се в 

основен ресторант и всички барове. 

Наливни бяло и червено вино и наливна бира – по време на обяда и вечерята 

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 

Сервират се в чаша в: 

Бар на басейна – 10.00 – 22.00 часа 

Лоби бар – 10.00 – 22.00 часа. 

Скай бар от 19.00-22.00 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анимация и спорт 6 дни в седмицата от 10.00 часа до 22.00 часа 

 

Водни спортове: 

Водна гимнастика (външен басейн – вътрешен басейн при лошо време) 

Водна топка (външен басейн) 

Воден волейбол (външен басейн) 

 

Спортове: 

Плажен волейбол 

Тенис на маса 

Бадминтон 

Дартс 

Бочия 

Гимнастика и стречинг 

 

Вечерни програми  
от 20.00 до 22.00 часа шест дни в седмицата 

 

Шоу програми  

от 20.00 до 22.00 часа Коктейлни игри с награди 

Танцувални курсове 

Информационни турове и филми 

Бинго игри 

 

 

Анимация за деца 

 Всеки ден от 10.00 до 20.00 часа 

                       Детски кът от 10.00 часа -12.00 часа и от 15.30 до 17.00 часа 

 

 

Вечерни анимационни програми за възрастни и деца 
от 20.00 до 22.00 часа 

 

Басейни 

Външни и вътрешни басейни (от 8:00 – 18:00ч.) 

Външен басейн за спорт, плуване и анимационни занимания   

Детски басейн 

Вътрешен лечебен басейн с топла минерална вода 38 градуса 

Шезлонгите и чадърите около двата басейна са безплатни 

Естествен минерален извор 38 градуса на самия бряг на морето 

Контрастен басейн на брега на морето с морска вода 


