
 

 
 

All Inclusive 24 часа с вкусна интернационална кухня и 
разнообразие от напитки! 

• Всички ястия, закуски и местни алкохолни и безалкохолни напитки във всички 
хотелски барове и ресторанти. 

• Леки закуски и напитки 24 часа в денонощието. 
• Безплатни спортни, развлекателни и развлекателни програми, както е описано. 
• WiFi в целия хотел. 
• Всички гости на хотела трябва да носят гривна „All Inclusive“ за целите на 

идентификацията. 

Дрес код за вечеря 
Официална рокля, необходима за вечеря. Основен ресторант: господа – без тениски без 
ръкави. Тематични ресторанти: господа – без тениски без ръкави, дълги панталони. 

Забележки 
Вносните алкохолни напитки се предлагат в баровете на хотела (караоке бар, фоайе бар и 
лоби бар) срещу допълнително заплащане. Часовете на отваряне/затваряне на различните 
ресторанти и барове в комплекса  подлежат на промяна според заетостта и сезона. Закуски и 
неограничени местни напитки (алкохолни и безалкохолни ) се предлагат в хотелските барове 
и ресторанти (в зависимост от работното време) 24 часа в денонощието. Във всички бюфет-
ресторанти се предлагат наливни безалкохолни напитки, вода, бира и вино. Високо 
алкохолните напитки се поръчват в баровете на хотела. 

При поискване се предлагат безглутенови ястия. Необходимо е да се информира 
предварително. 

 

ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ 

Закуска  

• 08:00 ч – 10:00 ч, разнообразен бюфет с шоу-кукинг; 

Обяд  

• 12:30 ч– 14:00 ч, бюфет, основния ястия приготвени на шоу-кукинг, разнообразие от 
десерти; 

Вечеря 



• 18:00 – 21:30 ч. – топли и студени предястия на бюфет, Шоу-кукинг, тематични 
бюфети и десерти; 

• тематични вечери в основен ресторант се провеждат три пъти седмично; 
• напитки предлагани по време на храненията са: наливна бира, вино и безалкохолни 

напитки; 

 

БЪЛГАРСКИ РЕСТОРАНТ 

Тематична вечеря 
Бюфет с  с българско меню, с включени местни наливни безалкохолни напитки, бира и вино. 

• 18.00-19:30ч 
• 20.00-21.30ч 

Изисква се предварителна резервация на 2 ситинга/смени/ 

В началото и края на сезона, не работи всеки ден! 

Дрескод – дълги панталони за мъжете 

 
 

АЗИАТСКИ РЕСТОРАНТ 

Тематична вечеря 
Бюфет с  с азиатско меню, с включени местни наливни безалкохолни напитки, бира и вино. 

• 18.00-19:30ч 
• 20.00-21.30ч 

Изисква се предварителна резервация на 2 ситинга/смени/ 

Дрескод – дълги панталони за мъжете 

 
 

ИТАЛИАНСКИ РЕСТОРАНТ 

Континентална закуска  

• 10:00 ч – 11:30 ч, бюфет 

Обяд  

• 12:00 ч– 15:00 ч, бюфет, основния ястия приготвени на шоу-кукинг, разнообразие от 
десерти; 



Следобедна закуска 

• 15:00 ч– 17:00 ч, снак,  кафе напитки и десерти 

Тематична вечеря 
Бюфет с  италианско меню, с включени местни наливни безалкохолни напитки, бира и вино. 

• 19:00 – 21:30 ч, бюфет, италиански ресторант 
• Изисква се предварителна резервация 

Дрескод – дълги панталони за мъжете 

 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ РЕСТОРАНТ 

Снак – следобедна закуска 

• 12:00 ч– 16:00 ч, снак, през целия ден 
• През деня се предлагат наливни алкохолни и безалкохолни напитки 

Тематична вечеря 
Салатен и десертен бюфет. Основните ястия се поръчват на сервитьор според менюто. 

• 18:00 – 21:30 ч. – Салатен бюфет. Основните ястия се поръчват на сервитьор според 
менюто. 

• Изисква се предварителна резервация 

Дрескод – дълги панталони за мъжете 

 
 

БАРОВЕ 

Лоби Бар          

• Отворен от 8.00 до 24.00ч. 

Лаундж Бар     

• Отворен от 20.00 до 24.00ч. отворен според заетостта 

Караоке Бар     

• Отворен във вечерните часове. All inclusive 24 

Басейн Бар      



• Отворен от 10.00 до 18.00ч. 

Бар на плажа      

• Намира се в средиземноморския плажен ресторант 
• Предлага напитки на гостите през деня 

All Inclusive баровете предлагат местни алкохолни и безалкохолни напитки. 

 
 
Забележка 

Работните времена подлежат на промяна. Във всички бюфет-ресторанти има безалкохолни 
напитки, вода, бира и вино. Спиртните напитки се поръчват в баровете на хотела.  

Хотелът има право да променя часове на хранене и услуги без предварително 
предупреждение, според приложимите мерки за здравна безопасност и изисквания за 
социална дистанция. 


