
* В деня на настаняване клиентите започват със следобедна закуска, в деня на заминаване завършват с обяд! 

 

07.30 ч. - 10.00 ч. - Закуска 

Основен ресторант - Прясно изпечени закуски и кроасани, приготвени на момента омлети, яйца и палачинки, селекция 

от топли и студени колбаси и сирена, бюфет със здравословни храни, свежи плодове. 

 

12.00 ч. - 14.00 ч. - Обяд 

Основен ресторант - Бюфет със свежи салати, топли и студени супи, разнообразие от месни и безмесни ястия, 

шоукукинг, кът с бебешки и детски храни, прясно изпечен хляб, десертен бар, сезонни плодове. 

 

14.30 ч. - 17.00 ч. - Следобедна закуска 

Снакс ресторант - Прясно приготвена пица, клубни сандвичи, топли предястия и сладкарски изделия. 

 

18.00 ч. - 21.00 ч. - Вечеря 

Основен ресторант - Богато разнообразие от салати, стартери, месни и безмесни ястия, шоукукинг, бюфет с италианска 

кухня, детско меню, отбрани десерти, свежи плодове. Три тематични вечери в седмицата. 

 

10.00 ч. - 23.00 ч. - Напитки 

Бар басейн, Снек бар, Бар ресторант, Скай бар - Безалкохолни напитки, бира, български алкохолни напитки, бяло, розе 

и червено вино, безалкохолни и алкохолни коктейли, топли напитки (чай, кафе, мляко, капучино, какао). 

 

* Основен ресторант: Климатизирана зала за непушачи. Зона за пушачи на терасата към ресторанта. След 18:00 ч. се 

препоръчва съобразено със сезона елегантно облекло. 

 

Услуги, включени в All Inclusive програмата: 

- АКВАПАРК за деца и възрастни 

- Детска площадка 

- Шезлонги и чадъри при басейните 

- Сауна 

- Фитнес 

- Wi-Fi в Лоби бар и на територията на басейните 

- Wi-Fi в стаите 

- Сейф 

- Анимационна програма на български, английски, руски и немски, включваща: 

- Детски клуб, детска дискотека, тематични дневни игри 

- Спортни дейности: Воден волейбол, Зумба, Аеробика, Стречинг, Водна гимнастика, Тенис на маса, Дартс, Шах, Карти 

- Вечерни развлекателни представленияв Анимационна зала 

- Дискотека и Караоке в Скай Бар 

 

Услуги срещу заплащане: 

- СПА процедури 

- Паркинг 

- Вносни алкохолни напитки на Лоби бар 

- Билярд, компютърни игри 

- Химическо чистене 


