
Изхранване: ALL INCLUSIVE 

 

ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ 

Закуска - 07:30 ч – 10:00 ч, разнообразен бюфет с пълнозърнести продукти, шоу-

кукинг; 

Обяд - 12:30 ч– 14:00 ч, бюфет, основния ястия преготвени на шоу-кукинг, 

разнообразие от десерти; 

Вечеря - 18:00 – 21:30 ч. – топли и студени предястия на бюфет, станции с готвене 

на живо, тематични бюфети и десерти; 

тематични вечери в основен ресторант се провеждат два пъти седмично; 

напитки предлагани по време на храненията са: наливна бира, вино и 

безалкохолни напитки; 

 

ИСПАНСКИ РЕСТОРАНТ OLÉ 

Континентална закуска 

10:00ч. – 11:30ч.; 

Обяд 12:30 ч– 14:00 ч, бюфет, основния ястия преготвени на шоу-кукинг, 

разнообразие от десерти; 

Следобеден снак 15:00– 17:00 ч, кафе и разнообразие от сандвичи и  десерти; 

Вечер 

Работно време – 19:00 до 21:30ч. – (може да бъде променяно в зависимост от 

заетостта на хотела) 

Тематична вечеря на бюфет с испанско меню, с включени местни наливни 

безалкохолни напитки, бира и вино. 

Изисква се предварителна резервация. 

Дрес код – дълги панталони за мъжете. 

 

АЗИАТСКИ РЕСТОРАНТ 

Вечеря: 

Работно време – 19:00 до 21:30ч. – (може да бъде променяно в зависимост от 

заетостта на хотела) 

Тематична вечеря на бюфет с азиатско меню, с включени местни наливни 

безалкохолни напитки, бира и вино. 

Изисква се предварителна резервация.Дрес код – дълги панталони за мъжете. 

 

БАРОВЕ 

Лоби Бар          

С тераса. Отворен от 17.00-23.00 часа. Работното време зависи от нивото на 

заетост на хотела. 



 

Лаундж Бар    

Отворен от 19.00-23.00 часа. Работното време зависи от нивото на заетост на 

хотела. 

 

Бар на басейна      

Отворен от 10.00-18.00ч. Chill-Out зона. Работното време зависи от нивото на 

заетост на хотела. 

 

Кариоке  

Отворен от 21.30-00.00ч. Работното време зависи от нивото на заетост на хотела. 

All Inclusive баровете предлагат местни алкохолни и безалкохолни напитки. 

 Хотелът има право да променя часове на хранене и услуги без 

предварително предупреждение, според приложимите мерки за здравна 

безопасност и изисквания за социална дистанция; 


